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Sammanfattning 

Många ungdomar i gymnasieskolan saknar någon form av ett skyddsnät i sitt liv, det kan till 

exempel vara att det saknas en vuxen i familjen som hjälper och stöttar eleven under 

skolgången. Det är då av stor vikt att ungdomarna möter mentorer i skolan som genom att 

uppmärksamma eleven snabbt kan se hur måendet är. Det är i kontakten med mentorn och ett 

nära samarbete med skolans elevhälsa som det kan säkerställas om stödinsatser behöver sättas 

in, mentorer behöver se, tolka och agera på ett sätt som är gynnsamt för eleven. Genom 

intervjuer med nio gymnasielever har elevernas syn på mentorskapet visat på att mentorer 

som tar sig tid, uppmärksammar och visar ett genuint intresse för sina mentorselever når fram 

till dessa elever och har möjlighet att sätta in eventuella åtgärder. Den teori som använts för 

resultattolkning är det kommunikativa och relationsinriktade perspektivet, KoRP. Resultatet i studien 

visar att det finns ett antal ramfaktorer, som till exempel organisationen på skolan, hur mycket 

tid som ges till mentorskapet och vilken kunskap mentorn har kring mentorskap och 

specialpedagogik, som kan påverka och försvåra mentorskapet dessa ramfaktorer behöver 

synliggöras och diskuteras på skolan genom ett samarbete mellan mentor, skolledning och 

elevhälsan behövs för att få mentorskapet till det mest framgångsrika verktyget till att hjälpa 

eleverna i sitt lärande. 

Sökord: Mentorskap, Gymnasieskolan, Elevhälsan,  
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1. Inledning  

 

Skolan är en central del i livet och samhällsutvecklingen med dess utbildningsreformer har 

påverkat villkoren i skolan till att kunna bli en avgörande livssituation. Detta kan därför 

påverka dagens skolungdomar markant (Cederblad, 2013; Ek, Westerlund, Furmark, & 

Fernell, 2012; Fernell, Kadesjö, Nylander, & Gillberg, 2014; Gustafsson et al, 2010).  

 

Även fast en del studier, efter årtionden av ökande av psykisk ohälsa, visat på att en del 

symptom på mental ohälsa håller på att plana ut så har den övergripande psykiska ohälsan 

bland svenska tonåringar försämrats, både psykologiska samt somatiska problem (Cederblad 

2013; Folkhälsomyndigheten, 2014; Hagquist, 2013; Petersen et al., 2010)(Folkhälsoinstitutet 

& Socialstyrelsen, 2013; Friberg, Hagquist, & Osika, 2012; Holmström, 2014; Mörk, Sjögren, 

& Svaleryd, 2014; OECD, 2015; Ybrandt, 2014). Särskilt för elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, som till exempel attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD), 

inlärningssvårigheter och autismspektrumstörningar, har detta ökat (Ek et al., 2012; Fernell, 

2014; Nylander, Fernell, & Björkman, 2014; OECD, 2014; Sonmark, Godeau, Augustine, 

Bygren, & Modin, 2015). 

 

Generellt så verkar skolrelaterad stress vara förenad med ökningen av olika psykiska 

åkommor bland ungdomar (se Brolin, 2012; Folkhälsomyndigheten, 2014; Lundin & 

Belfrage, 2012; Modin, 2011; OECD, 2015; Wessel Andersson et al., 2009; Wiklund, 2012).  

Bremberg (2015) sammanfattade nyligen att de flesta ökningarna av psykisk ohälsa hade ökat 

(1985-2000) bland svenska ungdomar och att denna ökning delvis kunde kopplas till 

akademiska misslyckanden. En stor del av svenska ungdomar rapporterar hög stress i 

samband med höga krav och förväntningar från skolan (Folkhälsomyndigheten, 2014; Modin, 

2011; Wiklund, 2012). Därtill har studier visat på högt samband mellan mående och 

skolprestation (t ex Ahlen, 2012; Gustafsson et al., 2010; Nilsson & Wadeskog 2010; Petersen 

et al., 2010), det är därför av stor vikt att skolpersonal kan se, tolka och agera då en elevs 

mående inte är bra.  

 

Oavsett bakomliggande skäl, men gemensamt för skolungdomar som befinner sig i en 

utmanande situation och upplever en tuff vardag, är behovet av tillmötesgående och 

förstående vuxna i skolan för att få råd, hjälp med motivation och hjälp med att nå sina 

lärandemål. Vad gäller just gymnasieelever befinner sig denna grupp i en mycket sårbar 
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utvecklingsdel. Tonåren sammanfaller med flera stora förändringar och utmaningar under en 

kort tid och är därför en kritisk tid för mental, social och känslomässig utveckling. Från ett 

livslångt perspektiv, kan tonåren vara en startpunkt för många psykiska sjukdomar och risken 

att utveckla bestående och svåra psykiska åkommor är hög (Carter, Williams, & Silverman, 

2008; Kozina, 2014; Lundin & Belfrage, 2012; Vilhelmson, 2014). Därför är det av största 

vikt att minska och förebygga psykisk ohälsa under tonåren för att undanröja för framtida 

svårigheter (Patton et al., 2014; Wasserman, 2015).  

 

I gymnasieskolans läroplan (Skolverket, 2011) ska undervisningen anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Läroplanen anger att utbildningen ska vara likvärdig i den 

bemärkelsen ”…hänsyn tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. ” 

(Skolverket, 2011a, s. 6). Med likvärdig utbildning menas inte att utbildningen ska utformas 

på samma sätt överallt eller att resurser ska delas lika, utan att utbildningen ska anpassas till 

varje elevs behov och förutsättningar. Skolan skall tillhandahålla en god pedagogisk miljö och 

utbildad personal för sitt uppdrag. Förutom sin centrala roll som kunskapsförmedlare och 

omsorgsagent har läraren dessutom, som påpekats i flertalet studier, en roll som ett 

förebyggande skydd för olika ohälsosymptom (Murberg & Bru, 2008; Reddy Rhodes & 

Mulhall, 2003; Undheim & Sund, 2005). Vad gäller ett mentorskap kan det ses som ett utökat 

ansvar bortom lärarrollen (SOU 2010:95). 

Varje skolverksamhet har skyldighet att hantera elevernas behov inom skolan. Alla lärare ska 

ha de grundläggande specialpedagogiska kunskaper som behövs för att ge rätt stöd och hjälp 

till de elever som är i behov av det. En aspekt av läraruppdraget är att stötta och hjälpa och för 

att kunna genomföra detta krävs det att skolan har en bred och kvalificerad kompetens (Se 

Ahlberg, 2007; JämO, DO, HO, HomO & BEO, 2009; Lorenz, 2012; Socialstyrelsen, 2009; 

SOU 1998:31; SOU 2010:95). Skolans elevhälsa och mentorer behöver samarbeta nära för att 

fundera kring vilket stöd som eventuellt skulle behövas. Elevhälsan ska tillsammans med 

olika professioner sammanstråla för att snabbt kunna sätta in de rätta åtgärderna kring en elev. 

Mentorerna har skyldighet enligt skollagen (SFS: 800) att anmäla om det finns oro kring 

eleven eller en oro att eleven inte kommer att nå sina lärandemål. Det är dessutom viktigt att 

mentorerna har relevant kunskap om specialpedagogik och vet var de kan vända sig för 

handledning och stöd kring en elev. Här har specialpedagogen en viktig uppgift i att finnas 

med kompetens kring specialpedagogik, till exempel kan en specialpedagog bistå med förslag 

kring hur organisationen kring eleven i ett klassrum kan se ut, handledning i lärarens ämne 
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eller den pedagogiska situationen kring en specifik elev. Specialpedagoger kan bidra med ett 

pedagogiskt kartläggande av en elevs situation för att hjälpa mentorn med hur skolan på bästa 

sätt ska möta eleven (Se Persson, 2007; Riksförbundet Attention, 2007; Skolverket, 2009). I 

en utkommen rapport från OECD (2013) kritiseras Sverige hårt på just den förebyggande 

omsorgen i skolan. Skolhälsovården har påtagligt misslyckats med att förebygga och ta hand 

om ungdomars psykiska ohälsa. Som en åtgärd påpekas att lärarna måste bli bättre på att 

upptäcka symtom på beteendeproblem och mental ohälsa, och lärarna utbildas i mental ohälsa 

bland ungdomar. Skolan har en fantastisk möjlighet att tidigt identifiera ungdomar i risk för 

att utveckla mentala hälsoproblem, att sätta in tidiga åtgärder och hänvisa till andra 

professioner vid behov (Domitrovich et al., 2005; Lundin & Belfrage, 2012). Skolmiljön är 

även i sig en läkande psykosocialmiljö (Lundin & Belfrage, 2012).   

 

Skolinspektionens granskning (2010) av barn i behov av särskilt stöd visar även den på 

bristande kompetens hos lärarna och en brist i att forma en likvärdig utbildning för alla. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM, 2013) pekar även de på ett stort behov av 

kunskap inom inlärningssvårigheter relaterat till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och 

anpassning av läromedel. Flertalet andra rapporter av statliga myndigheter, fristående 

organisationer och experter på funktionshinderfrågor pekar på samma brister i svensk skola 

(FHI, 2011; Högberg, 2009; Kihlbom, 2003; Riksförbundet Attention, 2007, 2011; SCB, 

2012; Socialstyrelsen, 2004, 2010a; Skolinspektionen, 2012; Ungdomsstyrelsen, 2012; Von 

Greiff, Sjögren & Wieselgren, 2012).  

 

Det finns inga exakta siffror vad gäller hur många elever som far illa, riskerar att fara illa eller 

som har olika stödbehov, skolsvårigheter eller andra svårigheter. Symptomen är också ibland 

svåra att tolka. De siffror som nedan visas ska enbart visa på att dessa elever finns, då psykisk 

ohälsa är det tredje största skälet till ohälsa i åldrarna 0-18 år i Sverige. 30 procent av 

befolkningen har en barnpsykiatrisk diagnos och en tredjedel av dessa är vårdsökande 

(Sonneby, 2013). Även om psykisk ohälsa inte är lika med psykisk sjukdom, kan ohälsa falla 

över till en sjukdom (Lorenz, 2012). Vart tionde barn som börjar skolan bedöms ha behov av 

särskilt stöd för att klara sin undervisning och skolgång (Brorson et al., 1999). Förekomsten 

av ADHD uppgår till ca 5 procent (Fernell, Landegren & Gillberg, 2012. Bland åk 9 till åk 2 

på gymnasiet finns siffror på att två pojkar och fyra flickor per klass, utsatts för sexuella 

övergrepp (Sonneby, 2013). En översikt visar på en ökning av oro och nedstämdhet, 

sömnbesvär och trötthet samt att anspänning och värk ökar bland unga flickor (SOU 
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2006:77). 30 procent av 16-åringar lider av allvarliga stressrelaterade problem och åtta 

procent av dessa benämns som utbrända (Schraml, 2013). Det är en lång lista och då är detta 

endast exempel, urval, men som visar tydligt på ett enormt behov av stöd till ungdomar som 

på olika sätt far illa.   

Många utsatta ungdomar är i behov av stöd i sin skolgång därför att många saknar förmågan 

att själv ta ansvar för sin studiegång och har många gånger ingen familj som hjälper till men 

skolan har svårt att tillgodose de barnen därför att många gånger är det svårt att veta vilken 

åtgärd som är den rätta för just den eleven och många gånger kan det vara svårt att upptäcka 

en elev i utsatthet (Rädda barnen, 2009; Skolverket 2010). Bland elever på gymnasieskolan 

finns det med sannolikhet ungdomar som på något sätt lever i eller upplever en utsatt 

situation, som behöver olika stödinsatser från skolan för att kunna slutföra sina studier samt 

att det även finns elever som ”flyger under radarn” det vill säga dessa ungdomars skolresultat 

indikerar inte ett stödbehov och de uppmärksammas inte vilket gör att elevernas mående inte 

observeras utan det fokuseras på skolresultaten. Dessa elever har rätt till stöd, trots att de 

kanske når kunskapsmålen. Eleverna kanske vantrivs eller mår dåligt av en mängd olika 

anledningar, både i och utanför skolan. Här kan definitionerna länkas samman med 

socialtjänstens definition av barn som far illa (se även Nyroos, Korhonen, Jonsson, & Eklöf, 

2015).  

Gymnasieskolan har många hinder på vägen att undanröja för att nå målet om att vara en 

skola för alla då många gymnasieelever idag inte får sitt examensbevis eller ett studieintyg för 

vidare studier (Skolverket, 2009; Skolverket, 2014). Ett steg i att skapa en skola för alla och 

undanröja de hinder som finns för att alla gymnasieelever ska nå sina mål är att få en 

framgångsrik relation mellan lärare och elev (SOU 2010:65). Möllås (2009) pekar på att ett 

fungerande samspel och kommunikation med undervisande lärare samt mentor, alltså att 

eleven känner ett förtroende för sin lärare/mentor att prata om sin skolsituation och 

livssituation och att det blir ett utbyte mellan eleven och läraren i deras samtal, är 

grundläggande för att ett meningsskapande och upprätthållande av motivation hos eleven ska 

ske. Motivationen krävs för att eleven ska känna att utbildningen är rätt samt att eleven hittar 

ork och studieglädje till att genomföra sin gymnasieutbildning. Vidare pekar Möllås (2009) på 

att det är när skolan hänvisar till elevens eget ansvarstagande genom krav som inte motsvarar 

individens förmåga som elevens möjlighet till lärande sjunker. Eleven saknar de verktyg som 

krävs för att kunna strukturera arbetet och sitt dagliga liv, dock kan eleverna ha åsikter kring 

vad de skulle önska för form av verktyg i sina studier men saknar förmågan att genomföra 
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dessa. Därefter kanske kursmål inte nås, studieresultat sjunker, frånvaron ökar och eleven 

börjar hamna efter och efter det ökar exkluderingen gällande känslan av att tillhöra ett 

gymnasieprogram och känna att man tillhör en helhet om eleven får vänta för länge på 

åtgärder för att vända ett negativt skolresultat (Möllås, 2009). Att må dåligt och prestera dåligt 

i skolan hänger ihop och kan även leda till en förvärrad situation hos eleven (Ahlen, 2012; 

Gustafsson et al; 2010; Nilsson & Wadeskog, 2010).  

Gymnasielever har själva uttryckt att de anser att en bra relation mellan lärare och elev får 

eleven att fortsätta att gå i skolan, eleverna uttrycker själva ett stort behov av att bli sedd och 

lotsad genom sin skoltid (SOU 2006:77), eleverna påtalar även att de tror att ett positivt 

mentorskap, en god relation, kan förhindra bland annat skolavhopp, stress och depressioner 

bland ungdomar. Ett mentorskap består av ett nära samarbete mellan elev och mentor och det 

viktigt att man ser på mentorernas möjlighet att genomföra ett mentorskap – alltså vilka 

faktorer kan det finnas i organisationen som försvårar för mentorn i hens arbete, deras 

förmåga i mentorskapet – alltså vilka kunskaper har mentorerna om till exempel diagnoser, 

dåligt mående - samt bemötande- hur bygger man relationer mellan elev och mentor för att få 

förtroende för varandra – allt detta måste man se i relation till varandra. Det kommunikativa 

relationsinriktade perspektivet (KoRP) används i denna studie för att se sambanden mellan 

dessa ovan nämnda begrepp för att förstå att kunskapsutveckling utgår från individen och de 

sammanhang som hen ingår i.  

Gällande studie behövs för att en svårighet i dagens gymnasieskola är, som tidigare nämnts, 

att många elever har det svårt och är i behov av någon form av stöd men att det många gånger 

inte sätts in rätt stöd eller så saknas stödet helt. Det som positivt påverkar elever är mentorer, 

vuxna, som ser och kan tolka beteenden på rätt sätt och i och med detta agera snabbt och sätta 

in de rätta stödinsatserna. Studien baseras på elevernas röster för att ge en bild av vilka 

positiva effekter det kan bli av goda relationer mellan mentorer och elever. Studien ska 

förtydliga vilket fantastiskt viktigt jobb mentorer har samt att för att mentorskapet ska bli så 

framgångsrikt som möjligt visa på att det krävs ett nära samarbete med specialpedagoger som 

kan bidra med fördjupade kunskaper kring hur man ser, tolkar och agerar kring elevernas 

uttalade behov och tidigare erfarenheter.  
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2. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka gymnasielevers uppfattning om hur mentorer 

använder sig av mentorskapet för att uppmärksamma eventuella stödbehov. 

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 Vilken uppfattning har elever om mentorers möjlighet, förmåga samt bemötande när 

det gäller att kunna se, att kunna tolka och att kunna agera vad gäller elevers 

stödbehov i skolan. 

 Vilka specialpedagogiska insatser skulle kunna vara behjälpliga för att utveckla 

mentorskapet?  

  

3. Historisk tillbakablick på mentorskap 

I Sveriges historia kan man dra liknelser mellan mentorskap och lärlingstradition. Lärlingar 

lärde sig sitt hantverk av sin mentor men blev även inskolad i moral och etik inom ett 

yrkesområde (Lindgren, 2001). Innan 1991 angavs det i förordningstext att läraren hade 

skyldighet att vara klassföreståndare och ha ansvaret för en klass. Klassföreståndaren hade ett 

särskilt ansvar över elevernas skolgång, hälsa samt betyg. Ser man på uppdraget i gällande 

styrdokument tycks det vara något som man tar för givet då man sällan nämner det i dagens 

styrdokument vilket kan leda till osäkerhet bland mentorer då det saknas tydliga riktlinjer 

(Nordevall, 2011; SFS 1971:235). 

3.1  Mentorskapets innebörd inom svensk utbildning 

Vidare inom utbildning är, enligt Hansman (2002), begreppet mentor ett ganska otydligt och 

vagt begrepp. Man kan koppla det till handledningsområdet men det kan även definieras på ett 

antal olika sätt utifrån vilka mål som sätts för just det mentorskapet. Hansman ger exempel på 

allt ifrån mål som att råda och guida en individ, till att utveckla yrkesskicklighet eller till att 

påverka karriärvägar. Ett vagt och otydligt begrepp kan leda till skillnader i hur varje mentor 

ser på sitt uppdrag då det inte finns en tydlig uppdragsbeskrivning för detta i lärarnas 

arbetsbeskrivning. En annan tolkning av mentorsbegreppet är att mentorn ska bidra med 

erfarenheter till en annan människas utveckling, men med ömsesidig respekt och tillit. Enligt 

Lindgren (2003) är syftet att båda personerna ska utvecklas. 

Schultze, Svensson och Bäckström (2000) beskriver mentorn som en handledare, en person 

som med erfarenhet och kunskap kan vidga perspektiv och dela med sig av sin kompetens. 

Enligt Lindgren (2006) har mentorskapet över tid ändrat fokus från att enbart överföra 
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tradition och värdering till att försöka utveckla och bana väg för progression. Detta sker 

genom utbyten mellan mentorer och elever där de delar med sig av tankar, erfarenheter och 

upplevelser. De Bruyns beskrivning av klassmentorn har stora likheter med den svenska 

lärarens uppdrag eftersom här i Sverige handlar mentorskapet om att vara kontaktperson 

mellan elev, klass och skola samt dokumentera och informera om elevens utveckling under 

läsåren (Lindgren, 1997). De Bruyn (2004) beskriver lärarens mentorsroll mer som en 

klassmentor där klassmentorn följer upp elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling 

samt ansvarar för administrativa och organisatoriska frågor. Mentorn ska även vara en första 

mottagare när elever och föräldrar söker sig till skolan. Vidare påtalar Nordevall (2011) att 

mentorsuppdraget är mångfacetterat och komplext men har en stor potential för handlande. 

Samtidigt som mentorerna ska bedriva undervisning ska de bevaka och stödja sina 

mentorselevers hela skolgång och utveckling i övriga ämnen.  

Summerat handlar mentorskap inom utbildning om att lotsa eleverna framåt så att de når sina 

individuella mål samt att se hela elevens mående, se hur eleven lär sig på bästa sätt, att agera 

om det finns en oro för eleven samt att bemöta eleven så att eleven känner sig sedd och 

uppmärksammad under sin skolgång. Då flertalet studier (se Europeiska skolfonden, 2013; 

Hellberg, 2007; Nilsson & Wadeskog, 2010; Riksförbundet Attention, 2011; Rädda barnen, 

2009; Skolverket, 2010, 2014) påvisar att många svenska elever hoppar av 

gymnasieutbildningen idag så är det av största vikt att fundera på hur mentorskapet i 

gymnasieskolan ser ut och hur man genom mentorskontakten tidigare kan uppmärksamma 

eleverna så man kan vända en negativ skoltrend och behålla eleverna i skolan.  En annan 

svårighet för mentorer i skolan är att det finns relativt lite forskning gjord kring mentorskap 

av svenska författare/forskare. Mycket kring mentorskap finns skrivet av utländska författare 

men i Sverige är forskning kring mentorskap relativt obearbetat, de flesta vinklingar på 

mentorskap handlar om nyutbildade lärares mentorskap och handledning, alltså vikten av att 

dessa lärare får en mentor sitt första år som nyutbildad lärare (Se Lindgren, 2000, 2003, 2008; 

Mathieson; 2009; Möllås, 2009; SOU, 2010:65; Åkerström, 2014).  

3.2  Fallstudie av elevperspektiv på mentorskap  

I Fors (2010) studie av en svensk femteklass satsade en skola på ett närmare och starkare 

mentorskap i en klass där många konflikter skedde mellan lärare och elever. Enskilda 

mentorsmöten ledde till positiva relationer mellan elever och lärare, lärarna i klassen märkte 

att mentorskapet gav eleverna verktyg för att hantera jobbiga situationer och en mötesplats där 

man kunde prata om vad som hänt. Fors drog slutsatsen att genom mentorskapet får eleverna 
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erfarenhet av att det finns tillitsfulla vuxna i skolan, att man som elev kan få stöd i att förändra 

sig och utvecklas och genom mentorskapet kan man som elev medvetet börja skapa sin egen 

lärprocess.  

3.3  Mentorskap, lärande samt utveckling 

Samspelet som händer mellan två individer i ett mentorskap kan vara ett exempel på en 

lärandeprocess och enligt Säljö (2000) är det naturliga samtalet den viktigaste lärmiljön. 

Samtal mellan mentor och elev är något som ska vara en återkommande process. Enligt Ståhl 

(1993) är samspelet, samtalet och reflektionen mellan elev och mentor nödvändig för att ett 

lärande och en personlig utveckling ska kunna ske. Med lärande handlar det om att nå sina 

kursmål i sin gymnasieutbildning medan mentorskapet även påverkar elevens individuella 

utveckling som till exempel kan handla om självförtroende eller helt enkelt elevens förmåga 

att ta sig till skolan. Schultze, Svensson och Bäckström (2000) betonar relationen som en 

viktig faktor till lärande, en närmare relation skapar bättre möjligheter till ett lärande. Boman 

(2016) fyller på med att utbildning är en social process och betonar att lärandet sker i ett 

samarbete mellan goda relationer, upplevelser och erfarenheter. Individens skolutveckling kan 

alltså påverkas positivt av samspelet mellan andra. Ett exempel på ett skolsamtal är det som 

Granath (2008) påpekar är av stor vikt, utvecklingssamtalet. Utvecklingssamtalen är ett 

formellt samtal mellan mentor och elev samt vårdshavare om eleven är omyndig där samtalet 

handlar om att framåtsyftande diskutera hur elevens utveckling i skolan ser ut vid det 

specifika datumet för utvecklingssamtalet. Lärarna sammanställer hur det ser ut i kurserna vid 

de tillfällena och mentorn förmedlar och diskuterar detta med eleven. Skillnaden mellan ett 

utvecklingssamtal och mentorssamtal är att mentorsamtalen ska genomföras betydligt oftare 

för att få en bra relation mellan mentor och elev och ge eleven möjlighet att följa sin 

lärandeprogression, det är dessutom i dessa mentorssamtal som det lättast kan märkas hur en 

elev egentligen mår (Ahlberg, 2001; Aspelin, 2010; Möllås, 2009; Nordvall, 2011, 

Skolverket, 2011; Tangen, 2010) (Se även SFS 2010: 800). Granath (2008) menar på att 

utvecklingssamtalen spelar en viktig roll i att förmedla och diskutera elevernas 

kunskapsutveckling som ett led i att främja utveckling hos eleven.  

 

Samtalet mellan elev och mentor är alltså av största vikt för det är där mentorn har möjlighet 

att se hur eleven mår och tolka måendet och situationen som eleven befinner sig i och agera 

kring vad sin mentorselev behöver för att kunna utvecklas i sitt lärande samt sin personliga 

utveckling. 
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3.4  Mentorskapets ramfaktorer 

Enligt Johnson (2008) är en lärare som är mentor även en lärare i ett eller flera ämnen vilket 

försvårar då läraren både ska ha översikt över sina elever i sin ämnesundervisning samt sin 

mentorselevs utveckling inom samtliga ämnen på skolan och kring elevens mående. De 

uppdragen ska balanseras i tid och det kan många gånger vara en svårighet då läraren ofta har 

mindre tid till mentorskapet men med krav på att ha en översikt över hela elevens 

skolutveckling.  

Johnson påtalar vikten av att lärarna uppmärksammar att det är två uppdrag, att vara 

undervisande lärare och mentor, och att båda uppdragen behöver ges tid till för att kunna 

utveckla dem. Vidare anser Johnson att skolledningens uppdrag är att ge stöd och feedback i 

båda dessa roller och fundera över vad som krävs i organisationen. En svårighet är om det inte 

finns någon möjlighet för mentorer att samverka, då samverkan kan bli en positiv effekt i 

form av att den enskilde mentorns arbetsbelastning minskar då mentorerna kan stärka 

varandra i uppdraget som mentor på samma sätt som lärare ofta har ämnesutveckling 

gemensamt (Johnson, 2008).  

En annan svårighet i mentorskapet för lärarna är att de ofta inte har fått möjlighet till någon 

utbildning varken i sitt dagliga arbete på skolan eller i sin lärarutbildning. Avsaknaden av 

detta gör att det blir lärarens personliga tolkning av vad ett mentorskap ska innehålla som styr 

upplägget och kan då leda till skillnader mellan olika mentorer (Nordevall, 2011). 

”Lärarens uppdrag som mentor tycks således i mångt och mycket vara känt i den 

meningen att uppdraget som sådant tas för givet inom svensk skola. Hur lärare 

genomför sitt uppdrag tycks dock däremot vara mer eller mindre okänt utanför kretsen 

av dem som är berörda.” (Nordevall, 2011, s. 73) 

Som tidigare nämnt är en annan faktor som påverkar mentorskapet att elevhälsan ibland inte 

är så utvecklad som hade varit önskvärt vilket gör att det dagliga samarbetet mellan mentorer 

och olika professioner försvåras. Kanske finns det en brist på till exempel specialpedagoger 

på skolan vilket gör att mentorerna lämnas ensam i sitt elevvårdande arbete (Cervin & 

Hagström, 2016).  

3.5  Skolavhopp 

I Skolverkets (2010) rapport framkom det att majoriteten av eleverna i deras undersökning 

ansåg att det förebyggande arbetet med att motverka skolk hos elever ger bäst effekt. Det 

benämns med engagemang från lärare/mentorer och goda relationer. Deltagarna betonade att 

läraren alltid måste möta eleverna med respekt och se det positiva hos dem. De lärare som ser 
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och bekräftar frånvarande elever, ställer rimliga krav, och har en genuin tro på dem när de 

kommer tillbaka, är viktiga förebilder för eleverna. 

I alla intervjuer med elever som hade egna erfarenheter av frånvaro berättades det om att ett 

bra bemötande från lärare och annan skolpersonal var den viktigaste faktorn för att undvika 

frånvaro. Eleverna behöver känna att det finns någon i skolan som ser och förstår när livet i 

övrigt kanske är trassligt. Behovet av att bli sedd och bekräftad, att få känna sig inkluderad i 

skolverksamheten är stort (Möllås 2009; Nordevall; 2011; Skolverket, 2010). 

Gymnasieelever som avbryter sina studier berättar om för sent insatt stöd, inte anpassat stöd 

eller att de helt saknat stöd (Prop. 2008/09: 199). Ofta har de dessutom haft dålig kontakt med 

sin lärare och att beslutet att hoppa av skolan har tagits utan samråd med lärare (Skolverket, 

2008a). Skolverket (2010) menar på att det är elevernas delaktighet i sitt eget lärande, goda 

relationer och att undervisningen har individualiserats som har haft central betydelse för att 

hjälpa elever nå målen. 

3.6  Specialpedagogik 

Specialpedagogik handlar i stort sett om undervisning och inkludering av elever i behov av 

särskilt stöd. Specialpedagogiken har två huvudfunktioner: En åtgärdande och en 

förebyggande. Det förebyggande arbetet handlar om att så få som möjligt ska bli i behov av 

ett särskilt stöd. Så mycket som möjligt av stödet ska ske i ordinarie undervisning men särskilt 

stöd kan också innebära att lärarens undervisning och klassrumssituation förändras för att 

bättre passa eleven i behov av särskilt stöd men sedan kan det, om den ordinarie 

undervisningen inte räcker till, även sättas in specialpedagogiska åtgärder. De åtgärderna kan 

vara att elever får ett särskilt stöd i eller i nära anslutning till den ordinarie verksamheten eller 

i särskilda undervisningsgrupper (Skolverket, 2016).  

Nilholm (2005) beskriver specialpedagogiken utifrån flera olika perspektiv, det 

kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet samt dilemmaperspektivet. 

Det kompensatoriska perspektivet strävar efter att lösa problemet genom att kompensera 

individen. Det kritiska perspektivet strävar efter att lösa problemet genom att förändra till 

exempel skola. Dilemmaperspektivet kan inte reduceras till en kompromiss mellan ett 

kompensatoriskt och ett kritiskt perspektiv. Det har sin startpunkt i dagens skolsystem där alla 

ska få kunskaper utifrån målet en likvärdig skola samtidigt som lärarna ska hantera olikheter. 

Det finns inte någon enkel lösning på hur en svårighet ska lösas utan dilemmaperspektivet 

utgår från att svaret eller lösningen på svårigheten är dilemmat.  
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Specialpedagogik kan även beskrivas utifrån det kategoriska respektive det relationella 

perspektivet och det är vanligt att dessa ställs mot varandra. Det kategoriska perspektivet 

fokuserar på individens svårigheter medan det relationella perspektivet fokuserar på den 

omgivande miljön och kontexten som orsaker till svårigheter. Elever med svårigheter har sitt 

ursprung från det kategoriska perspektivet och barn/elever i svårigheter härstammar från det 

relationella perspektivet i specialpedagogik (Ahlberg, 2007; Nilholm, 2005; Rosenqvist, 

2007). Förmågan och bemötandet hos mentorn handlar mycket om vilket perspektiv den 

mentorn har, har man ett kategoriskt perspektiv äger ofta eleven problemet själv men har 

mentorn ett relationellt perspektiv kanske man diskuterar miljön som elevens problem. I 

lärarutbildningen ingår det en specialpedagogisk kurs som samtliga blivande lärare läser och i 

och med den kursen kan man eventuellt förvänta sig att lärarna ska ha kunskap om de olika 

specialpedagogiska perspektiv som finns. I kursen introduceras det specialpedagogiska fältet 

samt diskuteras frågor om elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Dessutom 

ingår det att fundera på hur skolan och läraren ska samverka med andra verksamheter och 

professioner för att kunna ge stöd för elevers utveckling och lärande. Lärarstudenterna ska 

dessutom kunna analysera och föreslå åtgärder för att bemöta elevers olikheter och utveckling 

i relation till specialpedagogiska perspektiv och läroplanens mål (Umeå Universitet, 2016). 

Skollag – för kunskap, valfrihet och trygghet (SFS 2010:800) klargör alla barns rätt till 

utveckling och lärande och visar på kommunens skyldighet kring barns olika behov och 

förutsättningar. All utbildning och verksamhet som rör barn skall ha barnets bästa som 

utgångspunkt. De barn som behöver stöd ska enligt lagen få det. Skillnader i förutsättningar 

mellan olika barn att tillgodogöra sig utbildningen skall därför kompenseras och skolan får 

därmed ett kompensatoriskt uppdrag. Utredningsskyldigheten, Anmälningsskyldigheten och 

Samverkansskyldigheten i skollagen är det juridiska skyddsnät som särskilt reglerar omsorgen 

om dessa utsatta barn (SOU 2010:95). Om det ”framkommer att det kan befaras att en elev 

inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektor. 

Behov av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin 

skolsituation.” (SFS 2010:800; 3 kap 8 §). De beslutade läroplanerna för förskolan (Lpfö 98), 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) och gymnasieskolan (Gy 2011), 

utgår från Skollagen och framhäver även dessa aspekter. 

Summerat är det väsentligt att verksamma i skola har kunskap och insikt om varför olika 

svårigheter kan uppstå hos elever ifråga om lärande och mående, hur detta kan uttryckas, och 

hur det påverkar lärande och utveckling. Därtill måste verksamma i skola också ha kännedom 
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om de skyldigheter anställda inom utbildning har: Utredningsskyldigheten, 

Anmälningsskyldigheten och Samverkansskyldigheten i Skollagen.  

Utredningsskyldigheten (3 kap. 8 § skollagen): det ska anmälas till rektor om man befarar att 

en elev inte kommer att nå sina kunskapsmål. Rektorn ska då se till att elevens behov av 

särskilt stöd skyndsamt utreds. Anmälningsskyldigheten (29 kap. 13 § skollagen): alla som får 

veta att ett barn far illa är skyldiga att anmäla det till socialtjänsten. Samverkansskyldigheten 

(29 kap. 13 § skollagen): skolan har ett ansvar att samverka med andra aktörer i frågor som 

rör barn som far illa eller riskerar att fara illa.  

Mentorn har ett stort ansvar att uppmärksamma om en elev är i behov av någon sorts hjälp i 

skolan. En specialpedagogisk kompetens antas därför utgöra en viktig förutsättning för att 

kunna se, tolka och agera elever i behov av stöd. Alla elever i skolan har rätt att få stöd utifrån 

sina individuella behov och känna sig inkluderade i skolan. Skolan behöver säkerställa att 

lärare i skolan ser och uppmärksammar behoven och att skolan har ett gemensamt perspektiv 

att se på eleven. En svårighet i detta är dock att det finns få specialpedagoger i 

gymnasieskolan och deras tid räcker ofta inte generellt till att handleda lärare eller arbeta med 

utveckla organisationen vilket leder till höga krav på den enskilde mentorn 

(Specialpedagogik, 2016). 

3.7  Gymnasieskolans styrdokument 

Skollagen (SFS 2010:800) ställer, som tidigare nämnt, stora krav på mentorns förmåga att se, 

tolka och agera kring sin mentorselev. Som mentor är man skyldig att ha koll på elevens 

kunskapsutveckling för att anmäla om målen inte nås, vidare behöver mentorn veta hur sin 

elev mår och under vilka förutsättningar eleven lever under hemma. Det krävs kontinuerliga 

samtal både kring måendet och studierna för att mentorn ska kunna anmäla om det finns 

misstanke, oro eller vetskap kring att eleven far illa på något vis. Vidare har man som mentor 

även skyldighet att samverka med andra professioner om en oro finns kring eleven. Det är här 

samarbetet med elevhälsan måste komma in i ett tidigt skede, att specialpedagogerna arbetar 

handledande, samarbetande och guidande tillsammans med mentorerna för att nå ett 

framgångsrikt mentorskap genom att bidra med ett tillsammansarbetet och fler ögon att se på 

situationen kring eleven med (Gy, 2011; SFS 2010:800). 

3.8  Stöd på gymnasieskolan 

En svårighet kring upplägget av stöd för eleven kan vara att det saknas en klar definition av 

begreppet ”elever i behov av särskilt stöd” enligt Skolverket. Det finns, som tidigare nämnt, 

många olika anledningar till att en elev är i behov av extra stöd (Skolverket, 2012). 
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I Skolinspektionens kvalitetsgranskning (Skolinspektionen, 2009) konstateras det stora brister 

i gymnasieskolans arbete med stöd. Till exempel utreder inte skolan elevers behov i den 

omfattning det behövs, dokumenteringen av stödinsatser är bristfällig, dålig eller så uteblir 

utvärderingar. Andra brister är att gymnasieskolan ofta har svårigheter med att matcha 

lämpliga stödinsatser med elevernas behov; ofta är stödåtgärderna standardiserade.   

Enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskning är det vanligare med kompensatoriska former av 

stöd till elever, till exempel mer undervisning eller mer lärarresurser än anpassningar av 

ordinarie undervisning.  Skolverket menar också att andra stödåtgärder är förlängning av 

utbildningen till fyra år, byte av program eller reducering av vissa kurser. I de skolor som 

hade tillgång till speciallärare och specialpedagoger ägnades den specialpedagogiska 

verksamheten framförallt åt att ge stöd till enskilda elever eller i små grupper 

(Skolinspektionen, 2009; Skolverket, 2010). Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande 

och främjande med olika professioner som ska göra ett tillsammansarbete kring eleven och se 

vilken kompetens som behövs. En vinning är att mentorerna samarbetar med elevhälsan för 

att se vilken insats som behöver sättas in om mentorerna har en elev som behöver särskilt stöd 

eller om det finns någon oro kring eleven som mentorn kanske har svårt att tolka, vad består 

oron av? Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande roll har fått ett förtydligande i 

skollagen där lagen slår fast att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar 

elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska dessutom arbeta med generella 

uppgifter som till exempel elevernas arbetsmiljö och skolans värdegrund (Skolverket, 2014). 

I 25 § i skollagen kan man läsa om elevhälsans uppdrag: För eleverna i förskoleklassen, 

grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Den ska omfatta medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande och det är elevernas utveckling mot utbildningens mål som ska stödjas. För 

medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan 

kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Det är när alla 

dessa professioner samarbetar kring eleven som det bästa förebyggande arbetet kan ske för 

eleven, elevhälsan kan stötta och bidra med ytterligare kompetens som stärker mentorerna i 

sitt dagliga arbete.  

Vidare påtalar skolverket (Skolverket, 2010) att elever som lever i utsatta situationer behöver 

uppmärksammas särskilt då eleven kan vara i olika svårigheter och ofta behöver snabb hjälp. 
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Elevhälsan har en strategisk roll med sin kunskap som ska komplettera pedagogiken och i 

denna studie, mentorn. Specialpedagogen har ett viktigt uppdrag med att bidra till en 

organisation med medvetenhet om bemötandets betydelse för elevers lärande. I mötet med 

elever bör specialpedagogen arbeta för att stimulera eleverna till att utvecklas. Genom att 

använda ett synsätt där man värdesätter elevernas egen förståelse för sina läroprocesser kan 

stödet anpassas för att passa elevens behov. Rätt stöd kan göra att eleven blir mer motiverad 

till att arbeta med det som upplevs som svårare i skolan. 

Här har specialpedagogen en viktig roll i att bidra till att utveckla en skola med en 

organisation som präglas av ett gott bemötande, goda relationer och ett klimat som betonar 

delaktighet. Att samarbeta specialpedagog och mentor kring dessa bitar är arbeta 

förebyggande, dock är en svårighet idag att det finns få specialpedagoger på gymnasieskolan 

generellt idag (Specialpedagogik, 2016). 

3.9  Elevens ansvar och motivation 

En av huvudorsakerna till bristerna i gymnasieskolans stödverksamhet är att skolorna tenderar 

att lägga ett stort ansvar på eleverna själva för att ta del av stödet. Det förväntas att eleverna 

själva ska ta ansvar för att söka det stöd de behöver och att många elever inte deltar i det stöd 

som skolan erbjuder (Möllås 2009; Skolverket 2010). Här handlar det om mentorernas 

bemötande av sin mentorselev, att inte anta att eleverna själva kan ta ansvar utan föra en 

dialog för att se hur stödet behöver se ut.  

De intervjuade rektorerna i Skolverkets rapport (2010) tolkar det som att eleverna är 

omotiverade och att skolan inte kan göra något åt det. Rapporten visar på att det i läroplanen 

framgår att gymnasieskolan ska utveckla ansvarstagande och främjandet av en positiv 

inställning till lärande hos eleven, dock så tycks skolorna istället anta att eleven har en egen 

drivkraft och motivation trots att det är något som dessa elever ofta behöver hjälp med att 

utveckla (Skolverket, 2010). Här handlar det om att ta hjälp av specialpedagoger för att 

fundera på vilket specialpedagogiskt perspektiv ska användas kring synen på elevernas 

motivation. Ligger bristen på motivation enbart på eleven och är det så att skolan inte har en 

bidragande faktor för bristande motivation?  Vilka samband mellan relationer och 

organisationer finns det runt eleven som lett till att eleven inte utvecklas optimalt? 

En av Möllås (2009) slutsatser är att elevens möjlighet till delaktighet är avgörande för 

elevens framgång i studierna. Det framkommer i Möllås elevintervjuer att motivation skapas 

genom att lärarna tydliggör målen och kraven samt att eleverna blir lyssnade på och positivt 
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uppmärksammade. Bergmark (2008) påtalar att ge rösten till elever är en av de viktigaste 

delarna i undervisning, om lärare i skolan lyssnar på sina elever kan det leda till ett lärande. 

Mentorerna måste hitta en balans mellan att pusha eleven med att ge eget ansvar men att 

samtidigt inte ge för fria ramar då många elever har det svårt att hantera det fria. För mentorn 

gället det att hitta en lösning för varje mentorselev, att de ser vad just den eleven behöver för 

att lyckas och att sedan gradvis bygga och utöka det egna ansvaret för eleven så att det blir en 

personlig utveckling utifrån där eleven befinner sig. Som mentor bör man se på tre delar 

samtidigt för att kunna få ett bra samarbete med mentorseleven så att det blir ett realistiskt 

möte mellan förväntningar och krav, kommunikation, lärande samt delaktighet, att som elev 

både få lyckas och utmanas är en del i att motivera eleven.  

3.10  Gymnasieskolan – En skola för alla  

Enligt Möllås (2005) är gymnasieskolans utmaningar med en skola för alla i att vara en skola 

som inkluderar alla. Gymnasieskolan har ofta problem med sociala och könsmässiga 

snedfördelningar mellan yrkes- och studieförberedande program, samt svårigheter med ett 

inkluderande synsätt och flexibilitet för att kunna möta elever med olika 

funktionsnedsättningar. Traditionellt sett har de kunnat lösa detta genom differentierande 

programsystem och frivillighet, och i och med det sluppit vara en skola anpassad för alla 

elever (Hellberg, 2007). Dock är det knappast möjligt att betrakta gymnasieskolan som 

frivillig längre då det saknas andra alternativ i samhället. Gymnasieskolan befinner sig därför 

med samma mål som grundskolan, att inkludera alla elever i undervisningen och i 

organisationen (Helldin, 2002). Vidare anser författaren att ett skolsystem som betonar 

valfrihet och som kräver stort individuellt engagemang och ansvar, gynnar elever från 

studiemotiverade hem, medan elever från socioekonomiskt svaga grupper missgynnas då stöd 

ofta saknas hemifrån. Helldin betonar att i ett sådant skolsystem krävs ett tydligt stöd för de 

grupper som riskerar att hamna utanför om alla ska ha lika möjligheter. Därför är stödet för 

elever utifrån behov och förutsättningar oerhört viktig i gymnasieskolan för att utbildningen 

ska kunna betraktas som likvärdig. Mentorskapet är viktigt för att se de elever som saknar 

stöd hemifrån och agera och tolka kring vilket stöd den eleven behöver. Då gymnasiet ska 

främja valfrihet och eget ansvar behöver man som mentor fundera över vilka verktyg eleven 

behöver för att kunna välja och kunna arbeta självständigt.  

Europeiska socialfonden har i en rapport från 2013 sammanställt orsaker till varför ungdomar 

avslutat sina gymnasiestudier. Den främsta orsaken var mobbning och socialt utanförskap. 

Andra orsaker är brister i det pedagogiska stödet från skolan, vilket hade medfört att de inte 
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klarat sina kunskapsmål, upplevt oro, stress och fått dåligt självförtroende vilket resulterat i 

hög frånvaro innan de till slut hoppat av skolan. Rapporten påtalar fler orsaker till avhopp 

inom gymnasieskolan, det kan vara vuxna som inte bryr sig, dåligt bemötande i skolan, dåliga 

hemförhållanden och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som inte utretts. Ungdomarna 

som intervjuats i rapporten beskriver hur de önskat att skolsituationen hade sett ut och några 

exempel på deras svar blev: Vuxna som bryr sig och ger stöd samt delaktighet i form av 

individanpassat schema med rimliga mål för undervisningen (Europeiska socialfonden, 2013). 

För att gymnasieskolan ska lyckas med en skola för alla krävs det att stödinsatser sätts in där 

det behövs för eleverna. Mentorerna behöver se sin elev, tolka situationen och agera snabbt så 

att eleven får känna att skolan är anpassad utifrån behoven som finns, användandet att 

KoRPstudier skulle vara en bra ingångspunkt här, att se på lärande, kommunikation och 

delaktighet samtidigt för att organisera skolan runt elevens behov. Europeiska socialfondens 

rapport pekar på just det som svenska elever pekar på, man önskar ett större pedagogiskt stöd 

i skolan.   

4. Teoretisk utgångspunkt - Ett kommunikativt relationsinriktat perspektiv 

Organiseringen av en skola innebär att människans kommunikation och verksamhet via 

normer, regler och föreskrifter har gjorts till regler och skapat en struktur. Strukturen formas 

både av relationerna mellan, som av relationerna inom och mellan skolans individ- grupp-, 

skol- och samhällsnivå (Lübcke, 1988). Det kommunikativa relationsinriktade perspektivet 

riktar intresset mot att studera dessa relationer närmare.  

Det kommunikativa relationsinriktade perspektivet (KoRP) har vuxit fram genom empiriska 

studier av skolans verksamhet (Ahlberg, 2001; Möllås, 2009). Perspektivet riktar sig mot 

villkor och förutsättningar för elever som har eller kanske får svårigheter. Dessa KoRPstudier 

kan som exempel, handla om samband mellan barns och ungdomars olika förutsättningar, 

behov eller det dagliga arbetets organisering och innehåll (Ahlberg, 2007). 

Perspektivet riktar intresset mot sambandet av relationer inom och mellan skolans olika 

nivåer. Inom det studeras relationer i utbildningsmässiga sammanhang och man vill belysa 

och analysera samspelet för den enskildes lärande och delaktighet. KoRP bygger på den 

sociokulturella synen på lärande och kommunikation men betonar stark vikten av delaktighet. 

Inom detta perspektiv betraktas lärande, kommunikation och delaktighet som tre aspekter av 

skolans praktik som man måste se på samtidigt (Nordevall, 2011). 
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Den sociokulturella teorin ser på lärandet som något oundvikligt och ideligen närvarande där 

social, historisk och rumsliga kontext färgar individernas sociala handlingar (Säljö, 2000). 

Vidare påpekar Säljö att om man vill använda ett sociokulturellt perspektiv måste handlingar 

och kunskaper relateras till sammanhang och verksamheter utifrån situationen som människan 

befinner sig i. I gällande studie kan KoRP användas för att se sambandet mellan elevens olika 

förutsättningar och skolans organisering av mentorskapet då detta perspektiv menar på att 

man behöver ha ett samarbete mellan lärandet, kommunikationen och delaktigheten och se på 

alla dessa verkligheter som eleven lever i. Denna studie använder sig att KoRP för att förstå 

att mentorn måste ha ett bredare perspektiv med flera olika lösningar utifrån var eleven 

befinner sig. 

4.1  Studiens koppling till hermeneutisk fenomenologi 

Syftet med denna studie var att undersöka gymnasielevers uppfattning om hur mentorer 

använder sig av mentorskapet för att uppmärksamma eventuella stödbehov. En hermeneutiskt 

fenomenologisk ansats valdes som datainsamlande tillämpning utifrån studiens syfte och 

frågeställningar d.v.s. att begrepp som förekommer inom hermeneutisk fenomenologi, den 

hermeneutiska cirkeln, ”livsvärld”, förstå, förståelse, förförståelse, tolka samt beskriva 

återfinns i studien. 

Alla människor bär med oss erfarenheter och dessa erfarenheter påverkar hur vi förstår, tolkar 

och beskriver det som vi ser och upplever. Gustavsson (2004) menar att vi alltid utgår från ett 

betydelsesammanhang. 

”Jag tolkar världen utifrån min utsiktspunkt, de traditioner jag växt upp i och skolats in i. Att 

lära känna sig själv innebär då att se sig själv i andra, att känna igen det egna i det 

främmande och att ”göra sig hemmastadd’ i det främmande” och med detta sedan återvända 

till sig själv” (Gustavsson, 2004, s. 242).  

En del i den empiriska insamlingen består av min förförståelse bestående av livserfarenhet, 

yrkeserfarenhet, olika utbildningar samt litteraturstudier och det påverkar de val, tolkningar 

och beskrivningar som jag har gjort i studien. Inför varje intervju fanns det en personlig 

förförståelse, det fanns en bild av den intervjuade eleven som förändrades och den 

förändringen tog jag med mig till nästa intervju, och elevernas berättelser om mentorskapet 

har jag sedan tolkat, analyserat och beskrivit. Min egen förförståelse och analys har i 

slutändan påverkat studiens olika delar och helhet vilket överensstämmer med hermeneutiska 

utgångspunkter.   
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5. Metod - Hermeneutik 

Inom den kvalitativa forskningen finns det flera olika analytiska metoder för tolkning av 

empirisk data och för den här studien valdes den hermeneutiska metoden som ett 

analysverktyg. ”Syftet med den hermeneutiska tolkningen är att söka en gemensam och giltig 

förståelse av meningen med en text” (Kvale & Brinkmann, 2014. s74).  

Studiens metod valdes för att det var elevernas upplevelse av mentorskap som var relevant 

och enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan forskaren genom hermeneutiken se bortom 

intervjusituationen och ägna sig åt den kontextuella tolkningen av situationen, att i 

intervjusituationen inte tolka allting ordagrant utan att fundera på innebörden och tolka det till 

sammanhanget som eleven befinner sig i. Vad finns det i elevens uppväxt och bakgrund som 

kan ha format elevens syn och förväntningar på mentorskapet som framkommer i intervjun? 

Finns det något i förväntan hos mig som intervjuar eleven som kanske bidrar till ett visst svar? 

Allt detta måste vägas in i det resultat som intervjun ger. 

Då forskaren ofta har erfarenhet och föreställningar om det hen studerar menar Ödman (2009) 

att det är viktigt att sträva efter ett öppet förhållningssätt till det studerade genom en genuin 

nyfikenhet och lyssna till vad texten har att säga dock vara beredd på att hitta andra 

förklaringar än vad som framträder till en början. Detta innebär att forskaren behöver 

omformulera och pröva olika tolkningsalternativ så att de föreställningar som finns kanske 

kan förändras. Forskaren behöver göra sig närvarande i tolkningen genom att låta sin 

förförståelse gå i dialog med texten man studerar (Alvesson & Sköldberg, 2008). Min 

förförståelse består av, som tidigare nämnts, mitt eget arbete som mentor under många år både 

i gymnasieskolan samt grundskolan och de otaliga möten som jag haft med elever i olika 

situationer. Det har gett mig många föreställningar och erfarenheter kring vad elever många 

gånger behöver i sitt möte med mentorn. 

5.1  Intervju som datainsamlingsmetod 

Intervjuer har använts som metod för att samla in studiens empiri. Respondenterna 

intervjuades var och en för sig vilket innebar att nio intervjuer genomfördes. Forskning är ett 

sätt att utforska och förstå innebörden av ett mänskligt och socialt problem (Creswell, 2009). 

Valet av intervjuer baserades på viljan att ta reda på elevernas tankar kring/om mentorskap. 

Enligt Bryman (2011) syftar den kvalitativa intervjun till att få reda på intervjupersonens 

tankar och att intervjun får röra sig fritt utifrån informantens svar. Med det menas att det 

under intervjuns gång kan bli nya riktningar och följdfrågor spontant. Bryman (2011) 

beskriver hur forskaren ska använda en intervjuguide med specifika områden som behöver 
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täckas och frågor som kan ställas i varierad ordning, det kan även tillkomma nya frågor 

beroende på informantens svar. 

 

Eleverna fick själva föreslå plats för intervjun och de flesta valde deras skola som plats men 

en elev valde en allmän plats. Enligt Stukat (2005) ska miljön vara så ostörd och trygg som 

möjligt och att det kan vara lämpligt att den intervjuade får välja plats för intervjun. Vid 

intervjuerna fick eleverna information och möjlighet att ställa frågor innan ljudinspelningen 

påbörjades. Eleverna benämns med en bokstav. Intervjuerna spelades in med hjälp av en 

diktafon och intervjuerna tog mellan 45-70 minuter. Bearbetningen av insamlat material 

bestod av flera delar. Transkribering var första delen och genomfördes enligt Denscombe 

(2009) modell: att alla intervjuer skrevs ned ordagrant men de delar av intervjuerna som 

skulle kunna avslöja identiteten har inte transkriberas alls för att bevara anonymitet. 

Anteckningar gjordes även under intervjun och den underlättade transkriberingen genom att 

påminna mig om tankar och idéer som framkom under intervjun. Vid transkriberingen 

påbörjades sökandet efter teman, vad har de sagt som är gemensamt, fanns det en röd tråd?  

Intervjuerna i studien var så kallade ostrukturerade intervjuer och en intervjuguide, baserad på 

Nordevalls intervjuguide (2011), användes. Intervjuguiden finns som bilaga 1. 

Studiens urval består av elever som har/haft svårt att nå målen i skolan, från en kommunal 

gymnasieskola i en mellanstor stad i Sverige. Urvalet gjordes ur ett bekvämlighetsurval, dock 

med ett kriterium att alla elever skulle på något sätt ha haft det eller har det svårt att nå 

kunskapsmålen på gymnasiet, och befinna sig i någon av de riskzoner som Skolverket (2010) 

påtalar, till exempel hög frånvaro eller betyget F i något ämne. Elever som fanns tillgängliga 

för intervjuer valdes ut. Bryman (2011) S.114 beskriver bekvämlighetsurval så här ”personer 

som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren…”. Sex flickor och tre pojkar deltog i 

studien. Alla elever utom en är arton år och där deltog vårdnadshavare under intervjun. På 

grund av att samtliga elever går på samma skola blir det för lätt att peka ut vilka eleverna är så 

någon personlig information kring vem som är vem kommer inte att ges i studien. Femton 

elever tillfrågades men sex elever valde att inte delta pga. av okända skäl, några motiveringar 

som gavs var ”orkar inte”, ”har inte tid” eller helt enkelt ”nej”.  Urvalet gjordes utifrån en 

personlig och direkt kontakt baserat på information från lärare, mentor och specialpedagoger.  

5.2  Analysen 

Ett induktivt förfarande användes i studien, vilket innebär att forskaren börjar med att samla 

in data och sedan utgår från empirin (Backman, 2008). Bengtsson (2005) menar att utifrån 
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tanken att se på människors livsvärld är det inte tänkbart att ensidigt bearbeta det empiriska 

materialet efter bara den ena eller andra principen. Han förtydligar att det empiriska materialet 

istället bör få komma till uttryck på sina egna villkor inom ramarna för frågan som 

forskningen vill ha ett svar på.  

Analyserna samt tolkningarna har skett vid respektive intervju där jag valde att anteckna och 

tolka vid första mötet med eleven så att jag kunde direkt ställa följdfrågor och ge min syn på 

det eleven berättat för att lättare få ihop alla delar vid genomläsningarna av all empiri till en 

helhet. Min förförståelse utifrån den information jag hade kring elevens skolsituation 

ändrades efter varje intervju för att jag fick en djupare och väldigt ärlig förklaring från eleven 

kring varför elevens situation såg ut som den gjorde. Sedan tog jag med mig den fördjupande 

informationen jag fått av tidigare intervju till följande intervju och det påverkade förmodligen 

mötet då jag undermedvetet funderade på vad som egentligen låg bakom elevens 

skolsituation.  

Empirin i den här studien analyserades genom att texten lästes flera gånger och markerades i 

det transkriberade materialet. Studiens syfte och frågeställningar fanns med vid 

genomläsningarna. I resultatkapitlet finns det flertalet citat från eleverna och de är tagna från 

respektive transkribering. Citaten finns för att ge läsaren en djupare förståelse för vad 

respondenterna berättade under intervjuerna. Citaten valdes att återges från den skriftspråkliga 

formen då det enligt Kvale och Brinkmann (2011) kan vara problematisk att återge citat i 

talspråk då de kan förefalla osammanhängande och förvirrande. 

5.3  Trovärdighet 

Kvale och Brinkmann (2009) lyfter forskarens roll som person, de betonar att rollen är 

avgörande för den vetenskapliga kvaliteten. Larsson (2005) påpekar att utifrån hermeneutiken 

faller alltid förförståelsen tillbaka på att enskilda delar måste kopplas till en helhet för att 

kunna ge en innebörd. Vidare säger Larsson (2005) att det finns en tolkning i allt meningsfullt 

tänkande och att vi har en förförståelse redan innan tolkningen påbörjats, och det är den 

förförståelsen som förändras i tolkningsprocessen.  

I all forskning är tillförlitligheten oerhört viktig. Begreppen validitet och reliabilitet används 

främst i kvantitativ forskning men även i kvalitativ forskning är det viktigt att studien är 

utförd på ett korrekt sätt och har god tillförlitlighet. Davidsson och Patel (1994) menar att 

forskaren måste veta att hen undersöker det som var avsett att undersöka vilket säkerställer 

god validitet och validiteten ökar i en kvalitativ studie genom att genomförandet 
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kommuniceras med läsaren. Författarna menar även på att forskaren måste se till att studien 

utförs på ett tillförlitligt sätt vilket säkerställer god reliabilitet. Då jag använde mig av 

följdfrågor och återgav hur jag tolkat intervjun med varje elev så gav jag eleven chans att 

ändra om jag uppfattat något felaktigt. Enligt Larsson (2005) ska all forskning vara tillgänglig 

för kritisk granskning. I denna studie finns det inte ett tillräckligt stort urval för att kunna göra 

generaliseringar, dock var aldrig syftet att generalisera utan istället var syftet att ta reda på hur 

gymnasieelever som är i behov av stöd i allmänhet upplever lärares mentorskap. Tanken är att 

studiens resultat ska kunna användas i diskussioner på gymnasieskolor i allmänhet när det 

gäller hur mentorskapet ska organiseras och planeras samt vilka kompetenser en mentor 

behöver kunna för att kunna utföra sina mentorsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Kvale 

och Brinkmann (2009) påpekar att om läsaren kan känna igen sig kan resultatet vara 

överförbart till andra situationer.  

5.4  Etiska överväganden 

Kvale och Brinkmann (2009) menar på att intervjuforskning genomsyras av moraliska och 

etiska frågor, den mänskliga interaktionen i intervjun påverkar intervjupersonen. Författarna 

anser även att den kunskap som produceras genom en intervjustudie påverkar vår förståelse av 

människans villkor. 

Fyra betydelsefulla riktlinjer, som beskrivs utifrån etiska aspekter i Forskningsetiska principer 

i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002), bör beaktas vid 

forskning. I den här studien har dessa riktlinjer följts genom hela processen. De fyra 

riktlinjerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Samtliga respondenter blev informerade om studiens syfte och de fick 

information om att det var frivilligt att delta. Enligt Stukat (2005) ska respondenterna i en 

studie ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska delta. 

Respondenterna fick information om att deras åsikter och reflektioner skulle behandlas 

konfidentiellt och även presenteras konfidentiellt i studien. Vid intervjuerna förklarades det 

att ljudinspelningen var till för att säkerställa att empirin samlades in och att ljudinspelningen 

skulle raderas när transkriberingen var gjord.  

5.5  Metoddiskussion 

Med ett hermeneutiskt förhållningssätt såsom (Kvale & Brinkman, 2014) beskriver det, 

analyserades svaren utifrån studiens delar och jag anser att jag har fått en tydlig bild av 

informanternas upplevelser. Jag anser att jag fått svar på mitt syfte och mina forskningsfrågor. 

Under intervjuerna framkom det många intressanta tankar som jag gärna hade utvecklat men 
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som inte riktigt passade in i studien utifrån mina forskningsfrågor, dock pekar detta på att det 

finns mer att utforska kring elevers syn på mentorskap. En viktig fråga är hur mitt nära 

samarbete med eleverna påverkade resultatet och deras medverkan i studien. Jag kontaktade 

eleverna med en direkt förfrågan vilket kan ha gjort det svårare för eleverna att tacka nej. 

Kanske hade det varit bättre om skolan hade fört min förfrågan till eleverna så att det fanns en 

tydligare distans mellan mig som intervjuare och mina respondenter. En annan aspekt är att 

jag arbetar på skolan där dessa elever går och har gått vilket gör att jag har förkunskaper kring 

hur skolan arbetar vilket kan ha färgat studien då jag har min egen syn från mitt dagliga arbete 

på skolan. Huruvida och i vilken utsträckning studiens resultat påverkats av detta är däremot 

svårt att helt klarlägga. Resultatet i denna studie ligger dock i linje med annan forskning (se 

även Möllås, 2009; Nordevall, 2011; Nordevall, E, Möllås, G. & Ahlberg, A, 2007) varför 

man kan argumentera att min inverkan som igenkänd lärare kan ha varit liten.  

6. Resultat och analys  

I samtliga analyser har KoRP legat till grund för att peka på samband mellan ungdomars 

förutsättningar och behov, det dagliga arbetets organisering och innehåll samt skolans 

organisation och styrning. Med detta menar jag att elevernas utveckling formas tillsammans 

med relationer mellan individer på skolan och skolans organisation (Ahlberg, 2003, 2007). 

KoRP används i gällande studie för att försöka visa på en förståelse av hur mänskliga 

handlingar och dess relationer samspelar med kontextuella villkor, som till exempel skolan 

och vardagen som elever lever i (Ahlberg 2003, 2007; Nordevall, 2011). Jag anser att våra 

handlingar påverkas av den situation som råder samt hur olika aktörer agerar i möten med 

andra människor. I detta fall påtalar jag mötet mellan mentor och elev.  

6.1  Vad är elevers uppfattning vad gäller mentorers möjlighet att se, tolka och agera? 
Flertalet intervjuade elever påtalar att de upplever sina mentorer som stressade och att 

mentorerna själva klagar över sin arbetsbelastning. Av de nio stycken intervjuade elevernas 

utsagor framkommer hos sju elever en upplevelse av mycket stressade mentorer.  

En elev säger att när mentorn själv brukar påtala att denne är stressad tycker eleven att det är 

lite jobbigt då denne inte vet vad hen ska svara. Två andra elever berättar om vad de tror är 

konsekvenser av mentorers höga arbetsbelastning: ”Mentorssamtalet blir ofta kortare än det 

står på schemat eller så ställer hen ofta in mentorsträffarna” (Elev A) ”Jag brukar få ett 

mess, vi ställer in idag, ingen info...” (Elev H). Elev A uppfattar det som att lärarens 

begränsade mentorsinsats mera beror av för mycket att göra än av ett ointresse. Elev C 

berättar att hen förstår att mentorerna inte alltid har tid som de kanske borde ha men att hen 
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ändå tycker att hens mentor tar sig tid när det behövs, att även om mentorstider kan ibland 

vara korta så tycker elev C att mentorn tar sig tid om hen ber om det från mentorn. På samma 

linje är Elev I som diskuterar sin mentors tid och tycker att hens mentor är toppen på att ta sig 

tid för extra träffar för att hjälpa eleven med planering i ämnena och ibland även extra hjälp i 

ämnet som varit extra svårt. ”Det finns alltid en liten stund över…alltså, jag förstår ju att hen 

tar sig extra tid och det är så jäkla schysst!” (Elev I) 

Resultaten visar på att sju av eleverna uppfattar mentorer som stressade och Elev A ger 

exempel på sådant som upplevs som en konsekvens av detta, att mentorstiden ibland ställs in. 

Gemensamt är att eleverna upplever det som om mentorerna vill träffas men att det är andra 

saker som kommer emellan, inte att mentorerna väljer bort mentorskapet. Eleverna beskriver 

dessutom mentorer som utöver sin schemalagda tid med mentorseleverna försöker finna tid 

utöver på sitt schema om det behövs för eleven. 

6.1.1  Analys av mentorers möjlighet att se, tolka och agera 

Resultatet pekar på att övervägande elever (7st) i gällande studie upplever sina mentorer 

stressade och att mentorerna själva bekräftar sin höga arbetsbelastning. Lärarens utrymme för 

att bedriva mentorskap på ett fullgott sätt måste finnas inom skolans ramar som organisation, i 

dagsläget organiseras och fördelas mentorskapet bara utifrån antalet elever per lärare på 

gymnasieskolan i denna studie. En lärare har flertalet arbetsuppgifter, varav några är uppgifter 

är mer tvingande än andra (t ex nationella prov, dokumentation av elevutveckling, rättning). 

Mentorskapet är inte formellt reglerat eller föreskrivet, och får heller inga direkta ekonomiska 

sanktioner eller vinster för sitt genomförande, varför denna del av lärarjobbet kan ha mindre 

tvång över sig (Nordevall, 2011; Skolverket, 2000). Om lärarna upplever sina arbetsuppgifter 

som för många kan därför mentorsuppdraget komma att bortprioriteras. Lindgren menar på att 

en övermäktig arbetsbelastning i sig eventuellt kan leda till frustration när tiden begränsar 

mentorns uppdrag, vilket i slutändan går ut över eleverna i form av skillnader i mentorskapet 

gällande till exempel tid och bemötande (Lindgren, 2003).  Tangen (2010, s 106) menar på att 

det finns en del förutsättningar som måste uppfyllas för att mentorerna ska kunna genomföra 

sitt uppdrag tillfredsställande:  

• Det måste finnas tid för elevsamtalen. 

• Det måste finnas rum för samtalen. 

• Elevsamtalen måste sättas på skolans dagordning.  
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• Det måste utvecklas goda rutiner, ansvarsfördelning och samarbete som säkrar uppföljning 

av samtalen.  

I elevernas beskrivningar syns det att det finns en del av dessa punkter som svårare låter sig 

uppfyllas hos en del av mentorerna; det finns således externa faktorer på en organisatorisk 

nivå som försvårar det för mentorerna att kunna lägga ner den tid de borde för elevsamtalen. 

En underlättning i att bygga en relation mellan elev och mentor är att det finns möjligheter att 

träffas under ordnade omständigheter på skolan. Finns det som Tangen (2010) påtalar tid, rum 

och att det systematiskt ordnas i organisationen kring mentorsuppdraget kan en positiv effekt 

bli att man hinner samtala utan stress samt att det blir tydliga ramar kring upplägget och vad 

eleverna kan förvänta sig av sina mentorer.  

6.2  Vad är elevers uppfattning vad gäller mentorers förmåga att se, tolka och agera? 

Då skollagen (SFS 2010:800) och gymnasieförordningen (SFS 2010: 2039) är tydlig i att 

skolan har skyldighet att anmäla vid oro kring eleven så krävs det kunskaper hos mentorerna 

kring hur man uppmärksammar och tolkar tecken på t e x utsatthet, dåligt mående eller 

svårigheter i skolämnen. Att besitta en förmåga är att ha kunskap eller veta var eller till vem 

man kan vända sig till kring till exempel frågor om olika neurologiska sjukdomar, annat 

modersmål eller psykisk ohälsa. Dessa exempel är inte tänkt att kategorisera elever som är i 

behov av särskilt stöd utan helt enkelt för att exemplifiera. Vad gäller att uppmärksamma 

visar resultatet elever som önskar mentorns fulla uppmärksamhet, att mentorerna ser och kan 

tolka tecken och agera snabbt om det behövs. Vidare synliggörs det i resultatet mentorer som 

gör ett fantastiskt arbete med att vara en närvarande mentor som gör sitt yttersta för att hjälpa 

eleven genom att agera om det behövs.  

Elev E reflekterar över att hens mentor missar allt, hen beskriver sin mentor som en som ser 

sin undervisning och sen är dörren stängd, elev E beskriver många personliga händelser som 

hen tycker att mentorn borde ha sett och reagerat på, men det är som om mentorn väljer att 

inte se.  

”Jag tycker att mentorn borde ha förstått hur jag mådde…jag var borta mycket, orkade inte 

göra någonting på lektionerna och testade allt möjligt…varför reagerade inte hen? Det är 

som om hen skiter i det och det gör att jag skiter i skolan ännu mer” (Elev E) 

”Jag tycker att min mentor egentligen är rätt bra i hens ämne, alltså det märks ju att hen kan 

och sånt…men ja, det här med att hjälpa mig eller att kunna se hur jag mår suger hen på” 

(Elev E) 
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”Många gånger säger min mentor, du kan om du är här…du måste bara komma hit... Hen 

fattar liksom inte att det är det som är problemet…jag tar mig inte till skolan!!...” (Elev E) 

Eleverna F och G beskriver liknande syn på sina mentorer och mentorskapet, de berättar att 

man kommer undan med mycket innan mentorerna tar upp det. De antyder att det är rätt 

slappt med frånvarokoll och mentorerna ser rätt bra mellan fingrarna på mycket innan det blir 

någon konsekvens av elevernas handlande i skolan. 

”Morsan är rätt irriterad över min mentor…hon har som klagat några gånger 

men…men…det är som vanligt… inget händer… Morsan tycker att mentorn borde ha ringt 

tidigare och berättat hur det sett ut för mig i skolan...”  Jag vet inte om jag bryr mig så 

mycket egentligen…för, öhmm, jag är rätt van… Visst har jag skolkat massor men fortfarande 

har det inte hänt nåt av det direkt… (Elev G) 

”Jag har massor av frånvaro men min mentor har inte sagt nåt om det…” (Elev E) 

Elev I berättar att hen har behövt mycket stöd i skolan och att det varit tungt att behöva 

berätta det hela tiden och förklara på nytt för varje ny lärare i nya kurser i sin 

gymnasieutbildning. Elev I betonar att det var just det som var det sköna med den nya 

mentorn, att hen såg hur måendet var utan att eleven själv hela tiden behövde berätta samt att 

mentorn många gånger förde fram det till andra undervisande lärare så att eleven själv slapp. 

”Sen efter ett tag fick jag byta till en annan…samma som jag har nu… Funkar skitbra, nu får 

jag mer hjälp och mycket pepp också!” (Elev I) 

”Min mentor frågade mig om…hmm…jag ville att hen berättade för alla andra…alltså det 

andra lärarma hur det var hemma och hur, tja, hur jag ville att det skulle vara i skolan…” 

(Elev I) 

”…jag behövde inte förklara så mycket, min mentor berättade bara att hen hade frågat om 

jag kunde få hjälp hos specialpedagogen…Det var skönt…alltså att hen liksom såg saker 

själv, hur jag hade det” (Elev I) 

Elev B berättar att hen tycker att mentorskapet är under all kritik, hen anser att 

utvecklingssamtalet enbart blir en träff där mentorn stämmer av hur det går och helst utan att 

en förälder är med på mötet. Hen efterlyser själv tips, råd och ”pepp” (Elev B) för att hen ska 

lyckas bättre i skolan och att dessa tips gärna får komma under terminens gång, alltså under 

de mentorssamtal som de ska ha varje vecka. Elev B tycker att det är för sent att vända något 

vid utvecklingssamtalen som endast sker en gång per termin. Elev B beskriver själv att skolan 
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är tuff och att hen hade behövt mer hjälp för att fixa det. Hen berättar att hen har annat 

modersmål och tycker många gånger att all information som ges i skolan är tung att förstå och 

hade där velat ha mer hjälp. Hen har däremot fått mycket hjälp av en specialpedagog men 

initiativet till det kom inte ifrån mentorn utan från eleven själv.  

”Jag går fjärde året och det känns som ett stort misslyckande, inget har…öhmm, gått som jag 

velat. Det är mycket information från skolan och jag har ingen hemma som kan hjälpa mig, 

min mamma kan inte så mycket svenska.” (Elev B) 

”…Hmm, jag önskar att jag fått mer hjälp under terminen, när vi väl, ja, har 

utvecklingssamtalet blir det som bara…öhmmm…vad heter det?...En sammanställning av 

allt… Jag vill prata mer med mentor mycket av skoltiden” (Elev B) 

”Jag gick till specialpedagogen själv och sa att jag måste få hjälp nu” (Elev B) 

Vidare beskriver två elever att de upplever det som om mentorn inte har någon koll på hur det 

går för dem i skolan eller hur det ser ut vid sidan om skolan. De beskriver att det känns som 

om mentorerna inte har något genuint intresse av dem och de säger att det är viktigt att 

mentorns intresse känns äkta. ”Min mentor frågar aldrig något, vi träffas på någon träff 

ibland eller vid utvecklingssamtalet. Hen vet inget om mitt liv…allt är jobbigt hemma, men 

hen bryr sig nog inte om det” (Elev H) 

”Det hade varit bättre om mentorn verkligen intresserade sig för mig, alltså visar att man får 

vara sådär mer privat….eller personlig kanske det är…vi kanske inte alltid måste prata om 

skolan. Jag vill nog känna att vi har någon slags relation om det här ska funka…” (Elev G) 

Att känna ett samband med någon, social koppling eller ett förtroende för sin mentor är av 

största vikt för dagens gymnasielever. Skolverket (2008a, 2010) pekar på att elever som 

hoppat av gymnasieskolan ofta har haft dålig kontakt med sin mentor och att för att vända en 

negativ trend hos eleven är det den goda relationen mellan elev och mentor som varit det 

väsentliga. Elev B påtalar att det finns ett stort behov av att få prata då hen mår bra av det och 

Elev F påtalar att det är svårt att få kontakt med sin mentor då hen enbart träffar sin mentor på 

mentorssamtalen en gång i veckan och saknar att träffa sin mentor i något ämne. 

”Jag ville gärna få en bra kontakt med hen som är min mentor för jag mår, ja, jag mår nog 

bra av att få prata om hur jag mår ibland…men jag har valt andra på skolan för det. Det 

finns andra lärare som är jättesnälla och som kan lyssna…hmm, och typ ge råd och sånt” 

(Elev B) 
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”Jag träffar aldrig min mentor i undervisningen så det blir rätt sällan…jag tror inte ens att 

hen kommer ihåg mitt namn…” (Elev F) 

Sju av eleverna antyder att de inte känt något förtroende för mentorn och tycker att 

personkemin inte riktigt har fungerat och fungerar inte den så säger eleverna att då vill man 

inte heller gå och prata med mentorn. Tre av eleverna fortsätter med att diskutera att de saknar 

att känna det där genuina intresset, att mentorn är empatisk över hur livssituationen ser ut. De 

tre önskar även att mentorn lär känna dem så att de slipper förklara om och om igen hur och 

vad kanske svårigheten beror på. ”Vi passar helt enkelt inte ihop, jag känner inget förtroende 

för hen” (Elev B). ”Det är jobbigt att behöva förklara hur det är flera gånger…då struntar 

jag hellre i det” (Elev G) 

Två av eleverna beskriver deras mentorer som bra personer som verkligen passar för 

mentorskapet, eleverna förklarar att mentorerna är personliga, intresserade och tar sig tid att 

lyssna på eleverna. Med personliga förtydligar eleverna att det inte behövs att mentorerna 

berättar allt om deras liv hemma utan istället kan det handla om något litet som mentorn delar 

med sig för att skapa en gemensam grund. En av eleverna beskriver att det inte alls behövs att 

man är privat på något sätt utan mer att man ger tid, verkligen ser individen och lyssnar. Ett 

gott bemötande som att mentorn ber om ursäkt om de kommer försent eller missar ett möte, 

att det är på lika villkor förklara eleverna eller bjuder på ett gott skratt!”Hen frågar alltid mig 

hur det är…alltså på riktigt hur det är. Det känns som om hen är intresserad av mig och mitt 

liv…Jag trivs med min mentor och tycker att jag kan prata om sånt som är jobbigt…” (Elev 

C) 

Elev I berättar att hen har fått byta mentor flera gånger och att det har sett väldigt olika ut hur 

mentorskapet fungerar. Elev I berättar att det kändes som om hens första mentor på gymnasiet 

inte alls förstod uppgiften och hen tyckte det var jobbigt på mentorsträffarna. Eleven förklarar 

att det inte fanns något mer hos mentorn, det gick inte att prata med hen. Standardfrågan från 

mentorn var ”Går allt bra?” eleven menar på att då svarar man alltid ja för vem vill visa hur 

det verkligen är om man sitter flera i en mentorssamling. Eleven betonar att den mentorn inte 

jobbade på att skapa en relation för ger man bara information och sedan får vi elever gå, då 

skapas det inget band mellan mentor och elev menar elev I. ”Sjukt krystat…det fanns 

ingenting att prata om så oftast fick vi gå efter…typ…fem minuter…helt värdelöst” (Elev I) 

Elev C berättar att hens mentor ofta har dörren öppen till hens arbetsrum och det gör att det 

känns som om det finns plats för eleven utöver den schemalagda tiden och att man kan som 
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bara gå dit och sitta en stund. Eleven anser att mentorn och hen har fått en bra kontakt och hen 

tycker om att hen kan messa mentorn om hen har en dålig dag och inte orkar med skolan. 

”Hen är väldigt personlig, hen kan berätta om helgen eller om hur hen mår…det gör liksom 

att jag kommer närmare mentorn på nåt sätt…” (Elev C). 

”Min mentor är ändå schysst, vi har gjort så att jag alltid kan messa om jag inte mår bra. Då 

köper hen det, bara jag är ärlig med hen om hur det är… Det tycker jag är skönt!” (Elev C) 

”Mentorns rum…eller ja, alla lärare som sitter där har dörren öppen…det gillar jag. Det blir 

liksom lätt på nåt sätt…man behöver inte gå och knacka på, man kan hänga där ett tag bara”  

(Elev C) 

Elev I berättar att hens nuvarande mentor alltid hör av sig med ett mess om hen är borta en 

dag och att det känns som om mentorn verkligen vill att det ska gå bra i skolan. ”…det kan 

stå, hmm…ja, hur är det? Jag saknar dig på skolan idag…. Det känns typ fint på nåt vis…” 

(Elev I). 

6.2.1            Analys av mentorers förmåga att se, tolka och agera 

Resultatet pekar på mentorer som missat att se hur måendet verkligen är hos eleven samt att 

upplevelsen hos eleven blir att mentorn inte har en översikt över deras skolgång och att det 

leder till att eleverna känner sig förbisedda. En av eleverna diskuterar upplägget av 

utvecklingssamtalen där hen saknar djupare samtal kring elevens skolgång där mentorn kan 

hjälpa med tips och stöttning, eleven menar på att det är i sista stund att vänta med 

framåtsyftande information till det utvecklingssamtal som ligger en gång per termin på 

skolan. Granath, (2008) påpekar att samtalen mellan mentor och elev kan bli till ett 

disciplinerande verktyg som läraren använder utan någon egentlig delaktighet för eleven, det 

kan lätt bli att samtalet fokuserar på det negativa hos eleven utan några konkreta tips eller råd 

på hur eleven ska ta sig framåt, det blir mest ett bekräftande av ett misslyckande. Här kan man 

använda sig av KoRPstudier (Ahlberg, 2007) för att se om det går att finna ett samband av 

vad eleven skulle behöva och hur organisationen kring utvecklingssamtalen skulle behöva se 

ut. Saknas det gemensamma grunder på skolan kan det leda till att mentorns egna erfarenheter 

och uppfattningar formar hur mentorskapet ser ut. Mentorn blir färgad av sina egna 

erfarenheter och sin förförståelse av hur mentorskapet ska utformas. Här kan skillnaderna i 

elevbemötandet vara inbyggt i uppdraget på skolnivå genom krav på andra arbetsuppgifter 

som gör att läraren inte hinner med sitt mentorsuppdrag på ett fullgott sätt. En risk blir då att 

skolan inte kan genomföra uppdraget av att kunna möta alla elever på ett likvärdigt sätt och 
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vara en skola för alla (Se även Cervin & Hagström, 2016; Lindgren, 2003; Nordevall, Möllås 

& Ahlberg, 2009; Nordevall, 2011). 

Eleverna beskriver mentorer som undviker mentorstiden och eleverna tror att det är för att de 

inte har något intresse av att få en personlig relation, med personlig menar eleverna att 

mentorerna tar sig tid och visar på ett genuint intresse av sina mentorselever. Forskning (Se 

Aspelin, 2010; Europeiska skolfonden, 2013; Fors, 2010; Hellberg, 2007; Murberg & Bru, 

2008; Möllås, 2009) tyder på att relationer där det finns ett fungerande samspel mellan mentor 

och elev kan öka känslan av tillhörighet i skolan och är en av flera framgångsfaktorer för att 

eleven ska lyckas. Sju av eleverna är överens i deras berättelser att det inte finns ett genuint 

intresse hos mentorerna att se vad som finns inom mentorseleverna, hur måendet verkligen är. 

Resultatet indikerar att mentorerna vill ha relationen på en opersonlig, formell nivå och visar 

inga tecken på att vilja fördjupa den relationen. Schultze, Svensson & Bäckström (2000) 

betonar att en närmare relation skapar bättre möjligheter till att lyckas i skolan.  

Elev I uttrycker en önskan om att bli sedd och tolkad utan att de själva behöver berätta hur 

måendet är hela tiden. Eleverna E, F, G och påtalar också att de ibland känner sig dömd av sin 

mentor och att mentorn har ett nonchalant sätt där en klapp på axeln ska hjälpa eleven framåt. 

Lindgren (2013) skriver att ömsesidig respekt och tillit är komponenter som hjälper eleverna 

framåt i skolan, eleverna påtalar små saker som exempel på ömsesidig respekt och tillit, till 

exempel som att mentorn ursäktar sig om hen kommer försent eller att man har en gemensam 

överenskommelse kring hur man hör av sig till varandra vid frånvaro. Vidare påpekar Möllås i 

sin studie från 2009 att ett fungerande samspel och en bra kommunikation är av största vikt 

för att eleverna ska bibehålla motivationen i skolan. SOU 2010:65 upprepar att det är 

relationen mellan lärare och elev som blir framgången hos elever som har det svårt i skolan. 

Som tidigare väcks frågan kring hur skolans vardagliga arbete organiseras så att fokus hamnar 

på elevens lärande, kommunikation och delaktighet i skolan.  

Statens folkhälsoinstitut (SFI, 2010) har fastställt att ungdomars utsatthet inte är ett tydligt 

begrepp utan kan se väldigt olika ut och det kan göra att det är svårt för mentorer att tolka och 

se hur eleven verkligen mår samt vad måendet och den eventuella negativa 

kunskapsutvecklingen beror på.  Här kan det vara bra att använda sig av specialpedagogisk 

kompetens i form av en speciallärare eller specialpedagog för att utreda och kartlägga vad 

kunskapsutvecklingen kan bero på. Ungdomarna som deltagit i SOU 2006:77 har själva 

betonat att de tror att en god relation kan vända stress och depressioner hos elever. Enligt 

Lindgren, (2010) kan mentorsamtal ge läraren kunskap, om elevens förmågor, svårigheter och 
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behov, som kan användas i det vardagliga pedagogiska arbetet, som ett komplement till 

ordinarie undervisning, samt att det för eleven ger en känsla av delaktighet och en möjlighet 

att få kunskaper om sitt egna lärande. En viktig aspekt är alltså att mentorskap ses som en 

möjlighet för både lärare samt elever att utvecklas och få kunskap som hjälper båda i 

skolarbetet. Eleverna påtalar själva att det är relationen som saknas (Se även Persson, 2007; 

Riksförbudet Attention, 2007; Rädda barnen, 2009), tre av eleverna upplever att mentorerna 

är dömande och inte har ett genuint intresse för sina elever. Å andra sidan beskriver två av 

eleverna sina mentorer som oerhört peppande, mentorer som verkligen ser hur eleven mår, 

egenskaper som eleverna beskriver att de vill att mentorn ska ha. Kan det vara så att det finns 

lärare som är mer eller mindre intresserade av mentorskapet eller kan synen på mentorskapet 

även där bero på vilket specialpedagogiskt kompetens mentorerna har och vilka förkunskaper 

lärarna har. Kan bristen på tydliga gemensamma ramar även här visa sig i att mentorerna är 

olika i sitt mentorskap?   

6.3  Vad är elevers uppfattning vad gäller mentorers bemötande av att se, tolka och agera? 

Bemötande handlar om relationen mellan elev och mentor, att man får till en dialog som kan 

underlätta för mentorer att uppmärksamma elevens behov. Till exempel menar en elev på att 

lyhördhet hos mentorn är väldigt viktigt.  

”Min mentor frågar mig alltid hur jag mår, hur det är och kommer 

ihåg sådant jag pratat tidigare om…det tycker jag känns bra…som 

om hen lyssnar och tycker det jag säger är rätt…hmm, viktigt på 

nåt sätt…”  (Elev I) 

Vad gäller mentorers bemötande beskriver Elev I positiva mentorsmöten, hen beskriver sin 

mentor som en som lyssnar och har tilltro på sin elev. Elev I fortsätter med att beskriva sin 

mentor som en person som har ett genuint bemötande, med genuint säger elev I att hen alltid 

låter som om det eleven berättar är intressant och viktigt. Att mentorn alltid lyssnar och kan 

lägga annat åt sidan, att mentorn är duktig på att känna av situationen och försöker alltid att se 

på saker ur elevens perspektiv. 

En annan elev, (Elev C) uttrycker ett genuint bemötande som ”min mentor har stenkoll på 

mig och oavsett om jag skolkat möter hon mig med samma leende varje gång vi ses”. Eleven 

menar på att mentorn har ett positivt sätt som smittar av sig när de träffar och det viktigaste 

som eleven påtalar är att mentorn aldrig skuldbelägger eleven vid misslyckande i skolan. 

Eleven berättar att ofta händer det att hen skolkar eller glömmer inlämningsuppgifter men 
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eleven känner aldrig att mentorn ser på hen annorlunda eller bemöter hen annorlunda. Det 

anser eleven är det bästa med sin mentor.  

Elev I fortsätter berätta om hur hen blir bemött ett genuint intresse, värme och samarbetande 

möten. ”Det känns alltid som om vi möts på samma nivå, att jag pratar med en vuxen kompis 

som, typ, säger, öhmm…vi gör det tillsammans” (Elev I) 

Elev I berättar att hen känner sig aldrig övergiven i ett samtal, eleven berättar att mentorn har 

förmågan att få eleven att känna att de kan lösa allt tillsammans, att även om inget fungerar så 

kan de prata ihop sig för att försöka lösa något tillsammans. Eleven uttrycker det som om 

mentorn visar en tro på eleven.  

Resultat från tre elever, F, G och A påvisar upplevelser av att bli dömda på förhand och att 

skolan inte har ett aktivt bemötande utan upplever det som om mentorerna tycker att 

problemen i skolan ligger enbart på eleverna själva. Elev F berättar att hen tycker att skolan 

verkar ”bara” vara till för elever som klarar målen i skolan och att skolan och dess mentorer är 

för passiva. Elev F tycker att hela grundskolan har varit så, att skolan bara stått bredvid och 

inte gjort något för hen fast att det varit tydlig att hen inte har mått bra.  

”Jag tror skolan mest bryr sig om de som fixar saker, jag har sällan fixat ämnena utan alltid 

krånglat…skolkat och sådär och tjae…inte vet jag…hela grundskolan var likadant och nu är 

det lika…Ingen som riktigt orkar ta i saken. Lärare verkar tro att det räcker med att bekräfta 

för mig att jag inte fixar skolan så ska det bli annorlunda…Jo, tjena!” (Elev F) 

Tre av eleverna upplever det som om mentorerna tror att allt är deras eget fel och att det är lätt 

att vända. Att det räcker att säga att eleven ska skärpa till sig, det här fixar du bara du är här. 

De tre eleverna berättar alla om mentorer som sagt, jamen, det förstår du väl att du inte klarar 

skolan när du inte är här, som svar när eleven uttryckt en förtvivlan över att det går så dåligt i 

skolan, eleverna menar på att mentorerna måste fundera varför de inte är i skolan istället för 

att tro att det bara handlar om att vara där. De uttrycker att känslan är att mentorerna tar för 

givet att eleverna bara skiter i skolan istället för att anta att det handlar om något annat.  

”Min mentor bryr sig inte om nåt, hen klappar mig lite på axeln och säger, skärp till dig nu, 

du fixar skolan om du kommer hit bara…fast, ja, det är liksom inte riktigt så… Jag vet att 

morsan har snackat med mentorn om att jag behöver lite mer hjälp men det har inte blivit 

något av det än i alla fall…” (Elev G) 
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”Min mentor frågade inte ens varför jag inte var i skolan på vårt möte…hen pratade bara om 

att vi skulle ta bort någon kurs eller att jag inte fick ha sovmorgon för jag var tvungen till att 

plugga mer, för det handlade liksom bara om det…att jag måste plugga mer eller ta bort 

kurserna” (Elev A) 

De tre eleverna påtalar att de upplever det som om mentorerna tycker att allt är deras eget fel 

att det inte finns något problem på skolan utan att det handlar bara om eleverna själva har 

”valt” att inte gå till skolan och det är de själva som måste skärpa till sig.  

6.3.1          Analys av mentorernas bemötande att se tolka och agera 

Två av eleverna beskriver fina möten med sina mentorer, de beskriver att mentorerna 

använder sig av ett positivt sätt i sitt bemötande och att eleverna känner att de samarbetar för 

att hitta lösningar på svårigheter i skolan. Det leder till att eleverna inte känner sig övergivna 

och eleverna känner en tilltro från sina mentorer. 

Resultatet från tre av eleverna påtalar en mer negativ bild av mentorers bemötande. Det finns 

en avsaknad av ömsesidig respekt och det upplevs att felet till varför eleven inte lyckas i 

skolan enbart ligger hos eleven själv. I Skolverkets rapport från 2010, betonar deltagarna i 

studien att läraren alltid måste bemöta eleverna med respekt, att möta dem där de befinner sig 

och försöka lösa eventuella problem tillsammans och ha en genuin tro på dem. Deltagarna i 

skolverkets studie betonade även att det var viktigt för dem att lärarna var goda förebilder.  

7. Diskussion 

Denna studies syfte var att undersöka gymnasieelevers uppfattning om hur mentorer använder 

sig av mentorskapet för att uppmärksamma eventuella stödbehov. Studien baseras på nio 

elevers beskrivningar av deras upplevda mentorskap under gymnasietiden. 

Min första forskningsfråga var vilken uppfattning elever har om mentorers möjlighet, förmåga 

samt bemötande när det gäller att kunna se, att kunna tolka och att kunna agera vad gäller 

elevers stödbehov i skolan och denna studie visar på att elever tycker att mentorer behövs och 

har möjlighet att göra ett värdefullt och meningsfullt jobb som kan påverka eleven men att det 

saknas möjligheter till att göra ett fullgott jobb.  

Den andra forskningsfrågan var vilka specialpedagogiska insatser som skulle kunna vara 

behjälpliga för att utveckla mentorskapet och denna studie indikerar att specialpedagoger 

behöver arbeta i ett närmare samarbete med mentorerna för att fylla på med kunskap kring till 

exempel hur man bygger en relation med sin elev som ger mentorn möjlighet att snabbt 

uppmärksamma om eleven inte mår bra eller når sina kunskapsmål, att bistå med kunskap om 
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vilka tecken som man snabbt måste se hos en elev för att veta hur man ska agera. Via 

specialpedagogen kan man diskutera organisation och upplägg av mentorskapet, direkt 

handledning och stöd i svåra möten med elever. Utifrån ett KoRP perspektiv behöver man se 

på mentorskapet i samarbete med elevernas möjlighet till inkludering, delaktighet och hur 

skolans organisation kring mentorskap ser ut, hur bemötandet ser ut och hur 

kunskapsutvecklingen ser ut.   

I dessa berättelser framkommer det att innebörden av ett mentorskap för många av eleverna i 

studien kan vara svävande, eleverna kan ha det svårt att förstå vad de kan förvänta sig av sin 

mentor, vad det egentligen ingår i ett mentorskap. Resultatet i studien visar på att mentorn har 

en viktig roll i elevernas upplevelse av skoltiden och att det genom mentorn och deras 

gemensamma samarbete kan leda till positiva relationer mellan mentor och elev och det kan 

vara avgörande för hur skolsituationen ser ut.  

Forskning är överens om att en framgångsfaktor i dagens skola och för att få elever att lyckas 

med sina kunskapsmål och personliga utveckling i skolan är att skapa goda relationer (Easter, 

2015; Fors, 2010; Skolverket, 2010).  

Denna studie kopplar ihop forskning (se även Fors, 2010; Möllås, 2010; Nordevall; 2011) 

med elevernas röster, elever behöver relationer i skolan för att kunna få guidning och stöttning 

i sin utbildning. Detta för att kunna ha en extra vuxen, mentor, att bolla bekymmer med när 

det som finns runtom kanske inte fungerar eller räcker till. Mentorn är den som borde aktivt 

arbeta för att bli den som får den närmaste kontakten med eleven i skolan (Schultze, Svensson 

& Bäckström, 2000; Skolverket, 2008; Åkerström, 2014). 

Statens folkhälsoinstitut (2010) betonar att ungdomars utsatthet inte är ett tydligt begrepp utan 

att det kan skilja sig oerhört kring hur utsatthet kan se ut. Det kan i skolan finnas väldigt 

många barn och ungdomar som lever under utsatthet eller lever i sådana förhållanden som gör 

att man förlorar tillit till andra vuxna, förlorar tillit till myndigheter och förlorar lust och 

förmåga att hantera skolan. En annan svårighet som Statens folkhälsoinstitut pekar på är 

svårigheten med att det hos många elever i skolan inte syns på utsidan att de kanske lever i 

någon form av utsatthet. Det kan finnas ungdomar som tar sig igenom skolan men lever under 

svåra förhållanden som aldrig kommer fram om inte det finns nära relationer i skolan, alla 

ungdomar har rätt att må bra och slippa handskas med sina svårigheter på egen hand. Att leva 

med osynliga former av utsatthet kan leda till en frustration hos eleven om ingen 

uppmärksammar detta och kan leda till svårigheter senare i livet (Aspelin, 2010; 
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Folkhälsomyndigheten, 2014; Hellberg, 2007; Nilsson & Wadeskog, 2010; SCB, 2012; 

Statens folkhälsoinstitut, 2010). När man mår dåligt presterar man sällan bra i skolan och 

därför är det viktigt att mentorerna uppmärksammar detta för att få förståelse till varför det ser 

ut som det gör så eleverna kan få hjälp så de når sin fulla potential.  

En svårighet som Möllås (2009) påtalar är att gymnasieskolan många gånger antar att alla kan 

ta ett eget ansvar då man påbörjat ett gymnasieprogram och automatiskt skär ner på 

samarbetet med hemmet och stöttningen av eleven. Resultatet i denna studie visar att eleverna 

vill bli sedda av sin mentor och få känna att hen tar sig tid inte bara på utsatt mentorstid utan 

att mentorn ger det där lilla extra, att mentorn visar på ett genuint intresse av elevens värld. En 

av eleverna berättar om hur hen har fått tagit ansvar själv för att få mer hjälp och stöttning i 

sina studier och att hen känner att en del av det arbetet borde ha kommit på initiativ från 

dennes mentor. Att mentorn ska vara den som uppmärksammar hur det går i studierna och hur 

elevens mående är samt hjälper eleven framåt mot målen. Möllås (2009) ifrågasätter 

gymnasieskolans antaganden om att elever måste börja ta mer ansvar för sina egna studier 

som kanske mer ett sätt för skolan att frigöra sig från ansvar. En elev upplever att läraren inte 

tar itu med saker utan anser att det ligger på eleven att lösa och då får problemen fortgå. Även 

om eget ansvar hos eleven är ett utbildningsmål måste eleverna få de rätta verktygen till att 

klara av det. Helldin (2002) betonar att i ett frivilligt skolsystem kan elever som inte har rätt 

stöd hemma lätt falla bakom och då är det extra viktigt med ett tydligt stöd för de eleverna om 

alla ska ha samma möjligheter. Att se över hur skolan arbetar med specialpedagogiska 

insatser är ett steg i att se till att undervisningen och klassrumssituationerna anpassas till alla 

elever skapar ett likvärdigt synsätt i hur läraruppdraget och mentorsuppdraget ska genomföras 

(Skolverket, 2016). 

Samtliga nio elever är i studien är överens om att mentorns bemötande är viktigt, mentorn ska 

vilja ta del av deras berättelser och upplevelser och verkligen ta sig tid att lyssna. Vidare 

beskriver elev G sin mentors förmåga som undermålig därför att hen kan känna sig dömd av 

sina mentor samt att mentorn tror att en kommentar som ”ryck upp dig” (Elev G) ska räcka 

för att eleven ska ”fungera” (Elev G) bättre. Resultatet pekar på förmågan hos några av 

mentorerna är något som behöver utvecklas, då eleverna behöver få känna att mentorerna 

räcker ut en hand till dem och alla nio elever i gällande studie är överens om den positiva 

effekt som mentorer kan ha på sina elever (Se även Bergmark, 2008; Europeiska skolfonden, 

2013; Skolverket, 2010; SOU, 2006;). 
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Eleverna diskuterade och reflekterade även över mentorernas möjligheter till ett gott jobb som 

mentor och där målar sju av eleverna upp en stressad bild av deras lärare och mentorer som en 

orsak till det bristande mentorskapet. De sju eleverna beskriver att mentorerna ofta klagar 

över sin arbetsbörda och flera gånger ställer in mentorsträffarna för att de inte har någon 

information att ge eller att de inte hinner träffas, de prioriterar bort mentorstiden för att tiden 

inte räcker till. I SOU 2006:77 påpekade eleverna att de många gånger känt sig bortglömda av 

sina mentorer, att mentorerna inte kommer ihåg deras namn och att det känns som om 

mentorerna inte tar sig tid eller har tid att hinna lära känna sina elever. Resultatet i denna 

studie pekar på att eleverna vill ha en stöttande mentor som hjälper dem framåt, som ser hur 

de mår och tar itu med problem. I likhet med eleverna i SOU 2006:77 där eleverna tror att ett 

gott mentorskap med goda relationer kan förhindra stress och depression bland unga i skolan. 

Nio elever i denna studie (se även Hellberg, 2007; Lindgren 1997; Rädda barnen, 2009) 

beskriver behovet av att få en nära relation med sin mentor under gymnasietiden som stor, där 

det är relationen som kan hjälpa dem framåt i sin utveckling i skolan.  

Resultatet visar även på positiva mentorsmöten med mentorer som har läst av måendet, 

uppmärksammat och agerat snabbt för att man som mentor verkligen vill att det ska bli bra för 

eleven och man vill se eleven lyckas. Resultatet visar även på mentorer som agerat 

tillsammans med andra, för att samverka så det blir bra för eleven. Till exempel har en mentor 

tagit stöd av specialpedagogen kring att fundera runt eleven vilket eleven I enbart har upplevt 

som positivt, att mentorn har gjort allt den kan för att det ska bli bättre för eleven. Studien 

visar små saker som är framgångsrika i ett mentorskap, till exempel att en mentor ska ha hört 

av sig direkt när eleven varit borta, med ett mess där det kunnat stå ”Saknade dig i skolan 

idag, är du sjuk?” elev I beskriver det messet som så positivt, att hen känner sig sedd och att 

hen tillhör en gemenskap på skolan och är man inte där så är man saknad. En annan sak som 

en elev tar upp är att en mentor alltid kommer ihåg, som om hen varit ledig eller sjuk så frågar 

mentorn alltid när de ses, ”hur hade du det?” eller ”mår du bättre nu?” det leder även det till 

en känsla av att mentorn har ett äkta intresse av mentorseleven (Se även Skolverket, 2010, 

2014).  

En annan elev beskriver vi-känslan som positiv, att mentorn alltid lyckas med att förmedla att 

vi löser det ihop, det får eleven att känna att hen alltid har någon att stötta sig mot samt att det 

aldrig blir något fokus på att det inte fungerar utan det blir enbart lösningsinriktat.  

Utifrån elevernas berättelser i denna studie behöver det analyseras vidare kring hur 

mentorskapet organiseras och vilka specialpedagogiska kompetenser lärarna äger. En lösning 



  

38 
 

kan vara att lärarna behöver få stöd och utbildning i sin roll som mentor, den arbetsuppgiften 

kräver specialpedagogiskt stöd i nära samarbete med specialpedagog samt elevhälsan. 

Att få utveckla sin förmåga, sitt bemötande och att dessutom få möjlighet att se hela sin elev, 

att kunna tolka signaler och få de rätta färdigheterna som krävs för att kunna agera är av 

största vikt för att mentorerna ska lyckas i sitt viktiga arbete. Möjligtvis är det så att det krävs 

större insyn av specialpedagoger samt skolledare i lärarnas arbete kring mentorskapet för att 

visa på skillnader, likheter och goda exempel på skolan, för att kunna ge handledning kring 

mentorskapet och för att se på det som påverkar mentorskapet i form av ramfaktorer. I SOU 

(2010:95) trycker man på att elevhälsan är en framgångsfaktor för skolors arbete med elever i 

behov av stöd, det framkom även att elevhälsan är viktig för personalen för att kunna få stöd 

och handledning. Elevhälsan ska arbeta med proaktiva insatser och kan till exempel arbeta 

med skolans klimat och arbetsmiljö i syfte att alla ska må bra utifrån lärmiljön. Elevhälsan ska 

genomsyra hela verksamheten och omfatta alla som arbetar med eleverna. Arbetar elevhälsan 

hälsofrämjande kan det innebära att det skapas en skola som ger organisatoriska 

förutsättningar för både elevers samt mentorers möjligheter till att utvecklas. 

Förutsättningarna kan bestå av att insatser på ledningsnivå för att omfatta hela skolmiljön, 

både elevernas dagliga miljö samt mentorernas arbetsmiljö där man kan föra en dialog kring 

arbetsbelastning. Samarbetar man dessutom med elevhälsan som mentor kan det innebära att 

en mentor tidigt kan med hjälp av elevhälsan identifiera och åtgärda olika beteenden som 

kanske kan leda till skolsvårigheter. Till exempel så kan sen ankomst och skolk vara tecken 

på att något inte är bra (Skolverket, 2014). 

Det framkommer även att mentorerna behöver ha tid och att eleverna vill få känna att det 

finns tid. Tid är en viktig faktor som handlar mycket om organisation i skolan kring vad som 

är viktigast att prioritera samt att det måste finnas tydliga direktiv från skolledningen kring 

detta (Se även Lindgren, 2003; Möllås, 2009; Skolverket, 2009). Nordevall (2011) har visat 

att möjligheten att skapa och genomföra ett bra mentorskap lokalt beror på hur skolledare och 

mentorer själva uppfattar sin arbetsbelastning samt vilka direktiv det finns om lärarens olika 

uppdrag. 

Att eleverna får uppleva ett likartat mentorskap i sin gymnasieskola, det ska inte spela någon 

roll vem som är mentorn man ska kunna förvänta sig samma sak ändå, kan vara ett första steg 

till att skapa en bättre balans mellan lärarens olika uppdrag och en känsla av samhörighet 

bland eleverna. En annan forskningsfråga att fundera vidare på är om alla lärare ska vara 

mentorer eller om fördelningen av mentorskap och dess uppgifter skulle kunna organiseras på 
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andra sätt. Det kanske finns lärare som verkligen vill och skulle vara utmärkta mentorer och 

lärare som hellre kanske har fler administrativa uppgifter, då kanske påverkan av ramfaktorer 

skulle bli mindre och alla lärare skulle inte behöva fokusera på allt utan det skulle finnas olika 

arbetsuppgifter i lärarnas tjänster. Skulle det finnas en vinst att fundera på olika varianter på 

ett mentorskap? Det torde vara intressant som ett vidare forskningsområde.  

Vidare skulle man även behöva fundera på hur många mentorselever en mentor ska ha för att 

kunna känna att de gör ett bra jobb, det måste även tas med i beaktande att det blir svårare 

med en relation om mentorn inte får de rätta förutsättningarna i form av tid, plats och 

utbildning.  

För att mentorerna ska lyckas med sitt uppdrag och kunna hjälpa eleven framåt mot sina mål 

på bästa sätt anser jag att elevhälsan och mentorerna arbetar tillsammans och utvecklar ett 

samarbete därifrån utifrån de kunskaper man har om varandras uppdrag. Skolan behöver 

fundera på vilket specialpedagogiskt perspektiv som är rådande på skolan och fundera på om 

det perspektivet betraktar lärande, kommunikation samt delaktighet samtidigt och om det är 

den helheten som skolans elevsyn är baserad på. Att stärka den specialpedagogiska 

kompetensen generellt kan stödja och utmana mentorer att utveckla sitt mentorskap och 

bredda sin syn på eleverna (Se även, Ahlberg, 2007; Möllås, 2009; Specialpedagog, 2016). 

Att koppla elevhälsan tydligare till mentorskapet borde vara en god idé då elevhälsan ska 

arbeta i ett större perspektiv, där fokus ska vara på det förebyggande där elevhälsan ska arbeta 

med alla vuxnas förhållningssätt till sina elever. Elevhälsan ska tänka ur ett 

friskhetsperspektiv och att arbeta med till exempel bemötande och bredda synen kring eleven, 

att elevhälsan inte enbart ska användas när det är en akut situation. Vilket förhållningssätt 

man som mentor har kan spela en oerhört stor roll för hur eleven mår och utvecklas. 

Elevhälsan kan ha en coachande och handledande funktion gentemot mentorerna, att finnas 

till som mentorns största bollplank så att mentorn slipper känna att de är ensam i sina beslut 

och funderingar kring elev.  

Det viktigaste för elevhälsan kan vara att bygga på den vardagliga kontakten med lärarna så 

att utbytet mellan olika professioner blir en naturlig del. Det blir ett samarbete mellan 

elevhälsan och mentorerna i att försöka förstå hur elevers handlande beror på och kan 

förändras i och med samspel med olika relationer, vad som tidigare har hänt i relationer, vad 

som händer i relationer hemma, vilket är kärnan i KoRP (Ahlberg, 2007; Lindgren, 1997; 

SFS, 2010). Sammanfattningsvis är det viktigaste att en mentor förstår hur svårt en elev kan 

ha och hur olika svårigheterna kan se ut. Allt från en problematisk familjesituation eller 
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svårigheter i en kurs och förstå att det handlar om att se, tolka och agera så skyndsamt det går 

och det gör man bäst genom ett nära samarbete med specialpedagogerna samt elevhälsan som 

kan arbeta förebyggande, vägledande samt handledande till mentorn.  
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Bilaga 1  
Intervjuguide. Guiden används som ett stöd under samtalen med eleverna. 

 

Vad tänker du på när jag säger mentor? 

Vad utmärker en mentor? 

Ge exempel på en mentors uppgifter. 

Vad gör en mentor? 

Vad betyder mentorn för dig? 

Vad betyder en mentor för dig? 

När har man användning av sin mentor? 

Vad pratar du om med din mentor? 

Hur är en bra mentor? 

Beskriv en bra mentor. 

Finns det några likheter/skillnader mellan tidigare mentorer? 

Kan mentorn ha någon betydelse för era vårdnadshavare? 

Kan du beskriva hur ditt lärande funkar? 

När går ditt lärande bra/mindre bra? Vad gör du då? 

Vilket stöd behöver du i ditt lärande? 

Av vem kan du få stöd? 

Vet du vad elevhälsan är? 

Har du arbetat tillsammans/haft möte med någon specialpedagog? 

Har du någon gång träffat kuratorn? 

Vad kan man förvänta sig av sin mentor? 

Vem funderar över dina studier med? 

Hur stor koll har du på dina studieresultat? Hur får du dig koll på läget? 

Vem pratar du med om ditt mående? 

Vilken förståelse och kunskap tycker du att din mentor har för/om dig? 

Hur stor koll har din mentor på dina studieresultat? Hur vet du det? 

 Hur följer mentorn upp dina studieresultat? 

Ser du som elev något som en mentor skulle kunna utveckla i sitt jobb som 

mentor? 



  

50 
 

 


