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Abstract  

Mentorskap i skolan utförs oftast av en arbetade ämneslärare, ett uppdrag som vi anser ta mycket tid 
och som saknar  nationell konsensus kring utformningen. Syftet med föreliggande uppsats är att bidra 
med ny kunskap om högstadieelevers förväntningar på och erfarenheter av mentorskap mellan lärare 
och elev, samt i vilken utsträckning förväntningarna uppfylls. Vidare är syftet att undersöka hur 
eleverna önskar att mentorskapet bör utformas i framtiden? Med utgångspunkt i studiens syfte och 
forskningsfrågor valde vi den kvalitativa metoden fokusgrupper, i hopp om att utforska ett explicit 
elevperspektiv genom elevernas diskussioner utifrån de tre av oss förutbestämda begreppen, 
förväntningar, erfarenhet och förhoppning. Det visar sig att elevernas erfarenheter styr deras 
förväntningar, samt att elevernas förhoppningar och erfarenheter på mentorsträffar skiljer sig åt 
gällande omfattning och frekvens. Eleverna redogör för att deras erfarenheter av mentorskap lämnar 
en del att önska. Eleverna vill att mentorerna ska utöva handledarstilarna kurator och didaktiker och 
besitta egenskaperna skämtsam, ärlig och och rolig samt vara en förebild. I en förhoppning tillskriver 
eleverna en mentor egenskapen trevlig och att denne kan vara som en kompis. 

 

Nyckelord: Mentorskap, mentorsuppdrag, mentor, mentorsträffar, elevperspektiv, förväntningar, 
erfarenhet, förhoppningar.
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1. Inledning 

Den här uppsatsen undersöker det som i skolan kallas mentorskap. Vi anser avsaknaden av nationell 
konsensus kring mentorskapet problematisk. Vi har valt att göra vår studie av problemet ur ett explicit 
elevperspektiv med fokusgruppsintervjuer.  

Vår uppfattning är att det i svenska skolor oftast finns någon form av mentorskap. Mentor kallades 
förr för klassföreståndare. Tidigare förordningstext (1971) angav att läraren var skyldig att ha 
mentorskap, samt det allmänna ansvaret för en klass. ”Klassföreståndaren hade ett särskilt ansvar för 
tillsyn över elevernas skolgång, att ge akt på deras hälsa samt föra betygskatalog och delta i klassråd” 
(SFS 1971:2351). Denna form av mentorskap är inte nödvändigtvis densamma som det mentorskap 
som åligger ämneslärare idag, då det idag saknas motsvarande skrivning om mentorskapets 
beskaffenhet på nationell nivå. 

På 90-talet förändrades huvudmannaskapet för den svenska skolan som då övergick från statlig 
styrning till kommunal styrning (Prop. 1990/91:18). I samband med detta försvann denna 
regelstyrning och nya styrdokument som LPO 94 skapades. I dagens styrdokument nämns inte 
mentorskap eller klassföreståndare, varken i skollag eller i läroplaner. Punkten som berör klassråd 
skrivs även av i regeringens proposition (2009/10:165, s. 277). Enligt Nordevall (2011, s.26-29) har 
lärarens roll som klassens mentor gått från att ha varit styrt utifrån den nationella skolförordningen 
(SFS 1971:235), till att idag endast finns i lokala beskrivningar och handlingsplaner.  

Vi tror, utifrån vår erfarenhet av läraryrket, att på de flesta högstadieskolor i Sverige utförs uppdraget 
mentor av en arbetande ämneslärare som utöver sin ämnestid även får ansvara för ett antal elever. I 
den senaste läroplanen står att skolan har ett ansvar att:  

”Klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer 
och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Att den 
enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning 
för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan.” (Lgr 11, sid.8.) 

Vidare enligt skolverkets riktlinjer ska läraren “genom utvecklingssamtal och den individuella 
utvecklingsplanen främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling” (Lgr 11, s.20). På 
utvecklingssamtalen skriv en individuell utvecklingsplan (IUP) för varje elev, minst en gång per 
termin. Inför ett utvecklingssamtal bör ämnesläraren skriva ett omdöme som ska vara till hjälp för 
eleven för att hen skall kunna veta hur hen ska utvecklas i ämnet, i relation till kunskapskraven. Vidare 
beskrivs riktlinjer i läroplanen genom att poängtera att alla som jobbar i skolan ska “samarbeta med 
elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet” (Lgr 
11,s.16). 

“Det vidgade uppdraget” (SOU 199:63, s.13) som avser läraren, har på de skolor vi arbetat tillskrivits 
mentorn, då denne genomför utvecklingssamtalen. Om detta ansvar ligger i mentorsuppdraget eller ej 
ansvarar rektor för (SFS 2010:800). Det råder alltså inte heller här någon nationell samstämmighet 
kring uppdraget, utan det bestäms lokalt på varje skola. 

                                                             

1 SFS 1971:235 (upphävd genom SFS 1990:1215) förmedlar bestämmelser om personal i grund- och gymnasieskolan. 
Regelstyrningen av skolan minskas då huvudmannaskapet för den svenska skolan förs över till kommunerna 1991 (Svenska 
kommunförbundet, 1991). Utifrån Nordevall (2011). 
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1.1. Problemformulering 
De skolor vi arbetat på har fått ta mycket ansvar. Lärare har ett ansvar gentemot eleverna och 
gentemot deras vårdnadshavare, men även ett ansvar gentemot skolan och att följa lagar och 
förordningar. Vi har samma erfarenhet från alla skolor vi jobbat på. Nämligen att lärare även är 
mentorer gentemot några elever. Uppdraget sker utöver den ordinarie undervisningstiden som 
ämneslärare. Mentorskapet utförs av en ämneslärare som kontinuerligt ska hålla sig ajour kring sina 
mentorselevers skolgång. Mentorn ska även kontakta vårdnadshavare vid behov. Dessutom ansvarar 
mentorn för att alla elever en gång per termin får möjlighet till utvecklingssamtal. Det ovan nämnda är 
något vi anser tar mycket tid och konkurrerar med den undervisning vi är utbildade att utföra, vilket 
även lyfts i artikeln Mindre stress utan mentorskap (Thunberg, 2016). Vidare redogör Thunberg 
(2016) att ett resultat av förändringar som rektor på Risbroskolan i Fagersta införde var att ge mer tid 
till ämnesundervisning, vilket ledde till minskad stress. Detta gjordes utifrån personalens upprepade 
redogörelser om att det är svårt att få tiden att räcka till både ämnesprofessionen och mentorskapet.  

Det finns forskning kring mentorskap inom många yrkesområden, exempelvis militären eller 
sjukvården, men få studier är gjorda inom fältet mentorskap i skolan utifrån ett elevperspektiv. I Lgr 
11 står det “Elever ska ges inflytande över utbildningen.” (s.15). Vi anser att då det sparsamt forskats 
kring elevers syn på mentorskapet blir det svårt att uppfylla detta krav. Således är fokus i den här 
uppsatsen att bidra med ny kunskap om elevernas syn på mentorskap.  

1.2. Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med föreliggande uppsats är att bidra med ny kunskap om högstadieelevers förväntningar på 
och erfarenheter av mentorskap mellan lärare och elev, samt i vilken utsträckning förväntningarna 
uppfylls. Vidare är syftet att undersöka hur eleverna önskar att mentorskapet bör utformas i 
framtiden. 

Följande forskningsfrågor har formulerats:  

● Vilka förväntningar har högstadieelever på mentorskapet? 

● Hur ser högstadieelevers erfarenheter av nuvarande mentorskap ut? 

● Hur vill högstadieelever att mentorskapet skall vara utformat i framtiden? 

1.3. Avgränsning 
För att avgränsa oss har vi valt att ha fokus explicit på elevperspektivet. Vidare har vi valt att utföra vår 
studie på en högstadieskola. Vi väljer en högstadieskola då vi arbetar inom den skolformen. 
Avslutningsvis ansåg vi det lämpligt att intervjua de äldsta eleverna, alltså årskurs nio, då vi tror att de 
har störst möjlighet att analytiskt samtala kring våra intervjufrågor i grupp. 

1.4. Begreppsdefinition 
I den här uppsatsen har vi definierat mentorskap som bärare till tre övergripande beståndsdelar: Den 
första är mentorsuppdraget, vilket innefattar utvecklingssamtal, omkringliggande aktiviteter så som 
klassresor och aktiviteter utanför ämnestid, samt kontakt med vårdnadshavare genom veckobrev. Den 
andra delen är mentorsträffarna som äger rum på skolan. Den tredje och sista delen är mentorn själv 
gentemot vilka handledarstilar och egenskaper personen besitter. En schematisk översikt av detta syns 
i figur 1. 
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Figur 1  Vår definition av begreppet  mentorskap utifrån den teoretiska referensramen (se bilaga 3)  i denna 
uppsats. 

 

1.5. Bakgrund 
Detta avsnitt är indelat i tre delar. Den första delen redovisar olika typer av mentorskap. Den andra 
delen ger en beskrivning av mentorns uppdrag i skolan. Den tredje delen belyser erfarenheter från 
handledning.  

1.6. Olika typer av mentorskap enligt tidigare forskning 
I detta avsnitt vill vi med anledning av de många snarlika och ospecifika begreppen kring mentorskap, 
skapa förståelse kring vad vi har definierat som mentorskap, se figur 1. Dessa begrepp ser vi som 
relevanta för denna studie.  

1.6.1. Klassföreståndare och mentor 
Klassföreståndare och mentor är begrepp som kan förväxlas. Klassföreståndare beskrivs enligt NE 
(2015) som “huvudlärare i en klass som undervisar i så gott som alla ämnen”. En mentor har som 
ändamål att fokusera på en specifik elev och handleda denne. “En mentor eller handledare – båda 
benämningarna förekommer – är den lärare i högstadiets ämneslärarsystem som har huvudansvaret 
för en grupp elever i en klass, vanligtvis hälften vilket motsvarar ungefär femton elever. Detta har i 
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tidigare läroplaner omnämnts som klassföreståndare.” (Höstfält, 2015 s.63). I detta utdrag likställs 
handledare och mentor. Vi använder oss av det avskaffade begreppet högstadium när vi beskriver 
grundskolans senare år åk 7-9 då begreppet högstadium i hög grad används i verksamheten 
fortfarande. 

1.6.2. Mentor och mentorskap 
Mentorskap var ett uttryck som kom att användes redan under antiken i Homeros beskrivning av den 
grekiska mytologins tid. På den tiden var “en mentor” en person som till exempel Odysseus använde 
sig av för att sköta vården av sina hus, samt uppfostrandet av sin son, som beskrivs i Homeros verk. 
(Från Hansman, 2002, s.9). Enligt NE (2015) beskrivs bl.a. ”mentor är en person som delar med sig av 
sina kunskaper och erfarenheter” (NE, 2015) samt mentor är uppfostrare och lärare. Detta visar en 
korrelation mellan dåtid och nutid gällande mentor som uppfostrare. 

Enligt Hansman (2002) är begreppet mentor svårdefinierat. Han menar att begreppet kan definieras 
på ett oändligt antal sätt, allt beror på vilka mål som sätts för mentorskapet. Hansman beskriver allt 
ifrån olika psykosociala mål som att vårda, råda och guida en individ, till att utveckla yrkesskicklighet 
hos en som har mindre erfarenhet i sitt yrke, till att påverka karriärvägar för avancemang och högre 
inkomst. 

I Nordevalls (2011) studie finns ett stycke som beskriver hur komplex uppgiften mentor är. Lärarna i 
studien är eniga om att mentorn är den första instansen elever vänder sig till om problem uppstår. 
Utifrån intervjuer med mentorer fick Nordevall svar som “det ingår inte i tjänsten: Då ska jag ha betalt 
för det, det är inte min arbetstid beskriver sitt uppdrag som att alltid finnas till hands” (Nordevall, 
2011, s.153). 

1.6.3. Handledare och handledning 
Mentor likställs ofta med handledare som också används flitigt inom arbetsplatser och skolor. 
Lindgren (1997) ger beskrivningen att “innan ordet mentor blev mer förekommande användes ordet 
handledare” (sid. 12).  Av vad vi funnit kring begreppet handledning eller mentorskap i skolan, tex på 
skolverkets hemsida och i övrig litteratur i vår teoretiska referensram (se bilaga 3), ser vi sparsamt 
med beskrivningar som berör handledning av elever. Handledning är dock ett begrepp som 
förekommer i andra sammanhang som tex. när andra blivande eller nyutbildade lärare handleds av en 
utbildad och mer erfaren lärare.  

Åsén (2014) beskriver i sin avhandling att handledning är något som de senaste 20 åren ägnats mycket 
tid åt. Begreppet används i såväl teoriutbildningen för lärare (i detta fall förskolan, som Åséns 
avhandling berör) som i den verksamhetsförlagda delen och inte minst i samband med 
examensarbeten. Åsén menar att handledning är ett samlingsbegrepp som täcker in många olika 
former av aktiviteter och därför kan handledningens syfte få väldigt många olika inriktningar. 

Vidare belyser Åsén (2014) tre olika inom grundskolan förekommande handledarstilar. Den första 
innebar att handledaren fungerade som medundersökare där handledaren tillsammans med 
arbetslaget sökte ny kunskap i syfte att utveckla arbetet. Den andra innebar att handledaren fungerar 
som diskussionspartner. Handledaren fungerade då som bollplank, ställde frågor och stimulerade till 
reflektion. I den tredje fungerade handledaren som terapeut. I detta fall var det en roll som uppkom i 
ett arbetslag där det fanns starka personalmotsättningar av många olika anledningar. Åséns 
beskrivningar bidrar med information till rapporten då de beskriver en reell mentorsituation, samt att 
handledarstilarna är implementerbara även på läraren och elevens relation. 

1.6.4. Begreppet adept 
Adept är ett begrepp som förekommer i samband med handledning och mentorskap. Adepten är den 
eller de personer mentorn handleder. I vår forskning är adepterna de elever vi intervjuat. Lindgren 
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(1997) berör begreppet adept kontra handledarskap och mentorskap. Hon menar att mentorn måste få 
adepten att öppna sig genom att få adepten att känna tillit till sin mentor. Därigenom bereds mentorn 
chansen att hjälpa adepten att vara öppen, så att mentorn i sin tur kan få chansen att uppmuntra och 
utveckla adepten. Enligt Thunberg (2016) tar det rejält med tid i anspråk att skapa tillit. I Lindgrens 
bok lyfts även att mentorn inte ska framstå som en ”övermänniska”, utan snarare en person adepten 
kan känna trygghet med och förståelse ifrån (Lindgren, 1997). 

1.6.5. Olika typer av mentorskap 
Idag ställer mentorskapet helt andra krav än förr, då skolan hade klassföreståndare. Därför 
presenteras nedan några utmärkande kategorier av mentorskap som används i modern tid, enligt 
Lindgrens (1997) bok. Några av dem är spontant mentorskap som grundar sig i när en individ söker 
sig till en mer erfaren person, detta för att på ett personligt plan utvecklas inom något område, internt 
mentorskap där en yngre medarbetare handleds av en arbetskamrat med mer erfarenhet, och slutligen 
externt mentorskap vilket innebär att adepten och mentorn finns i olika organisationer. Sist finner vi 
organiserat mentorskap som uppstår när både en mentor och en adept är utvalda att ingå i ett 
tidsbegränsat projekt. Organiserat mentorskap ses som metod för ömsesidigt lärande både för 
mentorn och adepten (Lindgren, 1997). 

Utöver olika handledarstilar berättar Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2005) om olika 
handledarideal. De beskriver handledarrollen på fyra olika sätt beroende på vilket uppdrag 
handledaren har. Detta behandlar generellt mer de egenskaper som kan tänkas krävas av mentor än 
vilken handledarstil denne använder. De beskriver att den som ska agera mentor behöver många olika 
egenskaper och handledarideal. Dessa beskrivs i citatet nedan.  

“(i) Handledaren som lyssnare och bekräftare, som lyssnar, tolkar, klargör och visar på 
kvaliteter i lärarnas arbete, (ii) handledaren som analytiker och teoretiker vilken har till 
uppgift att problematisera, medverka till perspektivbyten och tillhandahålla teoretiska 
analysredskap, (iii) handledaren som medforskare, den som hjälper lärarna att 
problematisera genom att tillhandahålla modeller och redskap så att de ska kunna 
förstå vad de gör, tolka och dokumentera sina erfarenheter, samt (iv) handledaren som 
didaktiker visar på vilka vägar lärarna kan gå, ger beskrivningar av lärarnas egna 
analyser av sitt arbete samt är i grunden följ-sam och införlivar nya idéer i deras 
verksamhet och tänkande” (Rosendahl och Rönnerman, 2005, s.39). 

Dessa handledningsideal ger beskrivningen av att den som ska agera mentor bör ha många olika 
egenskaper och handledningsideal. 

1.7. Mentorns uppdrag i skolan  

1.7.1. Mentorn och hens uppdrag 
Skolans uppdrag är format utifrån den numera målinriktade läroplanen, oavsett om studierna är på 
grundskolan eller gymnasiet. Detta innebär att eleverna ska nå de uppsatta mål som presenteras i 
läroplanen. För att lyckas med det krävs självklart undervisning, men också handledning. (Lindgren, 
1997.) I läroplanerna Lpf 94 och Lpo 94 uttrycktes detta genom att: “Rektorn ska ansvara för att 
arbetsmiljön i skolan utformas så att eleverna får tillgång till handledning” (Lpf 94, s.16). “Läraren ska 
stimulera handleda och stödja eleverna” (Lpo 94, s.8). 

I och med införandet av Lgr11 ströks de tidigare skrivningarna som var kopplade till mentorskap. I 
Lgr11 står ingenting om handledning. Istället anges att beskrivning av mentorsuppdraget skall finnas 
förankrat i lokala arbetsplaner och beskrivningar. Detta medför att mentorsuppdraget kan komma att 
uppfattas olika och därmed också utformas olika. Eftersom det saknas tydliga ramar för 
mentorsuppdraget och mentorns funktion inom skolan på nationell nivå kommer vi att presentera 
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litteratur som beskriver mentorskapet och dess funktion ur olika perspektiv. Exempelvis vilka 
arbetsuppgifter som kan ingå i ett mentorsuppdrag och vilka egenskaper mentorn kan behöva ha för 
ett lyckat mentorsuppdrag. Denna information kommer vi att hämta från bland annat boken 
Mentorskap i skolan (Lindgren, 1997), en handbok avseende lärares mentorskap för elever i skolan. 
Nordevall (2011) redogör i sin avhandling för hur elever upplever att de får allt mindre tid tillsammans 
med sin mentor, enligt följande citat: 

“Därefter konstaterar eleverna samstämmigt alltså det behövs nog mer tid (p12). Eleverna funderar 
vidare om man inte kunde ha individuella samtal också, med en och en. Ja, ibland kan det ju vara 
svårt för elever att prata med elever jämte sig, för man känner att ’ja, jag är så dålig i det ämnet’. 
Det är nog lättare att säga till en lärare själv, individuellt (p12).“ (Nordevall, 2011, s.121). 

1.7.2. Föreställningar om en mentors egenskaper 
I Lindgrens bok (1997) presenteras en skola som inför införandet av mentorskap bad de anställda att 
skapa en tankekarta över egenskaper hos en bra mentor. Dessa förväntningar, 27 till antalet, 
presenteras utan inbördes ordning (Lindgren, 1997 s.28): 

Pålitlig 

Trygg i sig själv 

Realistisk 

Humoristisk 

Ha tålamod 

Med i tiden 

Sporrande 

Finkänslig 

Mänsklig 

Mångsidig 

Icke Styrande 

Balanserad 

Kunna ta kritik 

Samarbetsvillig 

Målmedveten 

Ärlig 

Öppen 

Flexibel 

En god lyssnare 

Analysera och reflektera 

Kompetens 

Våga berätta om egna 
misstag 

Inte ge färdiga lösningar 

Empatisk - Men kunna 
distansera sig 

Ta uppgiften på allvar 

Kunna ge respons 

Våga tala om känslor 

 
För att undersöka elevernas perspektiv anser Lindgren (1997) att elever bör tillfrågas om vad de anser 
att en mentor ska göra och vilka egenskaper mentorn bör ha. Detta kan sedan jämföras med vad 
lärarna anser (se exemplet ovan). Har mentorer och elever på en skola samma åsikter om en mentors 
viktigaste egenskaper? (Lindgren, 1997). Vi har endast funnit en studie som på något vis berör detta 
utifrån ett elevperspektiv, nämligen Nordevalls studie Gymnasielärarens uppdrag som mentor. Där 
redovisas att “några elever beskriver sin mentor precis som en kompis” (Nordevall, 2011, s.117).  

1.7.3. Utvecklingssamtal 
Nordevall (2011) beskriver det svenska mentorskapet genom att eleverna ska följas upp utifrån deras 
kunskapsmässiga och sociala utveckling under läsåret. Mentorn ansvarar för administrativa och 
organisatoriska frågor som rör klassen, samt fungerar som en första hjälp när elever och/eller 
vårdnadshavare vänder sig till skolan.  

Enligt Skollagen ska en skola genomföra utvecklingssamtal (SFS 2010:800, 12 §). I Lgr11 beskrivs 
utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner (IUP) som två av de tekniker som enligt 
skollagen skall användas av skolor för att ge stöd åt elever i deras strävan att nå sina mål. Höstfält 
(2015) skriver att skollagen kräver regelbundna samtal mellan elev och lärare samt att det skall 
genomföras regelbunden dokumentation av såväl dessa samtal som elevens progression, detta för att 
vägleda såväl lärare som elev i skolans inre arbete. Vidare skrivs i Lgr 11 att “genom utvecklingssamtal 
och den individuella utvecklingsplanen främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling” 
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(Höstfält, 2015, s.18). Genom denna IUP ska det tydliggöras var och hur eleven behöver handledning 
och stöd för att uppnå uppsatta mål.  

Lindgren (1997) påpekar att det kan vara svårt som mentor att hinna skapa en relation med eleverna, 
och dessutom hinna bilda sig en uppfattning om elevens kunskaper och kunskapsnivå för att sätta upp 
realistiska mål. Därför förespråkar hon vikten av att en skola organiserar sitt mentorskap och sina 
utvecklingssamtal, samt vitsen med att låta en mentor ansvara för ganska små grupper (10-12 elever). 
Lindgren beskriver även tanken med att undervisande lärare inför utvecklingssamtalen skriver 
konkreta utvecklingsmål för eleven. Dessa kan sedan presenteras och diskuteras vid 
utvecklingssamtalet. Hon beskriver vidare att det är positivt om eleven själv kan formulera målen, 
men att det är viktigt att eleven känner stöd från lärare, mentor och vårdnadshavare. Att alla tre parter 
(elev, vårdnadshavare och mentor) är överens och förstår varandra i ett utvecklingssamtal är en 
förutsättning för ett fungerande samarbete. Är eleven väldigt negativ till läraren och skolan som helhet 
krävs det att läraren strävar efter att uppnå den önskade relationen, men även med vårdnadshavare 
om så behövs. Mentorer kan hjälpa varandra genom att diskutera hur en viss situation kan hanteras. 
(Lindgren, 1997).  

1.8. Erfarenheter från handledning  

1.8.1. Ett exempel 
Vi lyfter följande för att det är det närmaste vi kommer ett elevperspektiv på mentorskap, förutom 
Nordevalls (2011) studie. Fransson (2006) beskriver handledning som något man både kan fråga efter 
som adept, men även något som kan tillkallas. Han beskriver det ena som formellt påkallad 
handledning (påbjuden handledning), alltså att handledaren vill att adepten ska handledas. Denna typ 
av handledning beskrivs som vanligast förekommande. Fransson beskriver vidare både informellt och 
spontant uppkommen handledning. I avhandlingen beskrivs handledning utifrån en officers 
perspektiv och den informella handledningen sker då när en högre (mer utbildad) officer ser över 
andra officerares arbete. Det finns i avhandlingen ingen fast handledare, utan det var den officer som 
hade tid som närvarade. 

Adepterna i Franssons (2006) avhandling har väldigt olika erfarenheter av handledningen. Dels 
beskriver de handledningen som något värdefullt och givande, och dels beskriver de handledningen 
som att det varit en belastning och ett störningsmoment. Adepterna i avhandlingen beskriver vidare 
att de haft handledningssamtal, men att dessa ofta varit för korta. Fokus på samtalet har legat på vad 
adepterna gör och vad det kan göra bättre. Handledarna brukar dela med sig av erfarenheter, men 
även korrigera beteende. Adepterna känner att det inte får ut så mycket för egen del, i relation till den 
tid de lagt ner på att samtala. Vidare känner adepterna press över att ha någon “hängandes över axeln” 
Det som lyfts i avhandlingen som en faktor är tidsbrist, att det helt enkelt inte finns tillräckligt med tid 
för handledning. Många adepter söker också direkt handledning, men för detta saknas tid helt. En 
adept säger:   

“Men jag saknar ju det här efteråt, att man sätter sig i tio minuter och så pratar man. 
´Hur hände, hur gick här nu? Varför gjorde du så?´ ´Jo, det var för att jag tänkte att, 
bla, bla. Ja okej. Nästa gång’, eller, hur det nu var. Det är väl en allmän frustration 
tycker jag som jag har att man ofta känner att man påbörjar saker, men det är inte alltid 
man slutför dom.”(svar från intervjuperson, Fransson, 2006, s. 134). 

Citaten beskriver missnöjet med att adepten inte får återkoppling. En adept lyfter att hon önskar mer 
ömsesidiga samtal med handledarna där möjlighet ges att lyfta fram och diskutera sina intentioner. 
(Fransson, 2006). 
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1.8.2. Insyn i verksamheten 
Att tiden inte räcker till är också något som syns i skolans värld och där beskriver Emsheimer och Göhl 
(2002) vikten av att träffa adepterna regelbundet. Det vanligaste upplägget för mentorskap i skolan 
idag är att en arbetande ämneslärare agerar mentor utöver det eller de ämne/ämnen hen undervisar i. 
Det finns lärare på skolor som sällan, i egenskap av mentor, träffar sin klass där hen ska var 
handledare i form av mentor. De träffas ca. två gånger i veckan och har olika typer av handledning. 
Författarna uttrycker detta enligt citatet nedan: 

”handledare som verkar som reflekterande samtalspartner till studenter och vägledare 
bör ha fast verksamhetskoppling då det reflekterande samtalet kräver förståelse för 
sammanhang och kontext.” (Emsheimer och Göhl, 2002, s.149) 

Citatet visar hur viktigt det egentligen är att mentorn träffar sina adepter ofta och regelbundet för att 
mentorn ska ha så god insikt som möjligt i elevernas skolsituation och därigenom på bästa sätt kunna 
handleda eleverna. 

2. Metod  

Vi har i detta kapitel för avsikt att redogöra för vår empiriska metod. Vi ämnar redogöra för vilken 
metod vi valt, hur vi avgränsat oss, varför vi valt nämnda metod samt hur vi genomfört den. Vidare 
belyser vi att vi följt de forskningsetiska råden från Vetenskapsrådet och avslutningsvis diskuteras kort 
några för- och nackdelar med den valda metoden. 

2.1. Val av metod  
Med utgångspunkt i studiens syfte och forskningsfrågor valde vi en kvalitativ metod. Kvalitativa 
metoder “möjliggör en ökad förförståelse för sociala processer och sammanhang.”(Holme & Solvang, 
1996, s.76). Därför passar den vår studie väl då vi ämnar undersöka just en social process, nämligen 
den mellan elev och mentor. Vidare ansåg vi att fokusgruppsintervjuer passade vårt syfte bäst, då vi 
hoppades få eleverna att diskutera och därigenom redogöra för en ärlig beskrivning av hur de upplever 
mentorskapet. Den valda metoden förutsätter en gemensam upplevelse. Detta innebär inte att de 
intervjuade behöver uppfatta situationen på samma sätt eller för den delen tycka lika. Hylander (2001) 
skriver:  

“Syftet med den fokuserade intervjun är att intervjupersonerna ska stimuleras till så 
många konkreta, specifika och personliga svar som möjligt som samtidigt avspeglar 
såväl kognitiva som affektiva och värderingsmässiga aspekter. Metoden används bl.a. 
när man vill studera attityder, värderingar och komplexa fenomen som uppstår i social 
interaktion.” (Hylander, 2001, s.2).  

Vidare motiveras valet av metod med tanke på den begränsade tid detta examensarbete ska skrivas 
inom. Att intervjua flera elever samtidig är mer tidseffektivt. 

Vi ämnade att i vår intervjuguide utforma frågorna utifrån rapportens syfte. Att skapa frågor som ger 
oss både kognitiva och affektiva svar, genom just diskussioner mellan det olika deltagarna. Samt att få 
en bredd i insamlad data att jämföra och analysera. Detta skall ligga till grund för att vi sedan utifrån 
ett elevperspektiv redogör för vår forskning. 

2.2. Urval och avgränsningar 
För att avgränsa oss valde vi att ha fokus på ett explicit elevperspektiv. Vidare utförde vi vår studie på 
en högstadieskola. Den valda skolan har ca. 150 elever med årskurserna 6-9. Vidare kan det för sakens 
skull vara värt att nämna att den aktuella skolan har en något skev könsfördelning bland eleverna. Av 
de cirka 150 eleverna som återfinns på skolan är endast 35 pojkar. Vi valde fyra fokusgrupper med fyra 
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elever i varje grupp. Samtliga elever fanns i årskurs nio och var femton år eller äldre. Valet av elever 
från årskurs nio gjorde vi för att dessa personer har tre års erfarenhet av mentorskap på skolan, och 
därför har mer att berätta om i jämförelse med elever som vistas på skolan under en kortare tid. Vidare 
hoppas vi att äldre elever har en större förmåga att berätta och föra en diskussion, än yngre elever. 
Förhoppningsvis ger detta oss mer välutvecklade och nyanserade diskussioner att i senare skede 
analysera. Hur vi gjort urval och begränsningar av litteraturen finns fördjupat i bilaga 3. 

Fokusgrupperna bestod av både pojkar och flickor. Fördelningen av kön var relativt jämn i tre grupper, 
medan en grupp bara bestod av flickor. Fokusgrupperna valdes genom att vi bad en elev att själv 
rekrytera tre kamrater som denne kände sig bekväm att diskutera med, samt att tillse att gruppens fyra 
medlemmar var fördelade jämnt mellan klassens två mentorer. Den tillfrågade eleven valdes 
slumpmässigt. Vi valde att forma grupper på detta sätt med stöd av vad Hylander (2001) beskriver i 
sin bok: 

 “När en deltagare vågar tala, inspireras de andra att också våga. Med hjälp av de andras 
berättelser kan deltagarna erinra sig sådant som de annars inte skulle ha kommit ihåg. 
Forskaren får därigenom snabbt ett stort antal varierande synpunkter och åsikter.” 
(Hylander, 2001, s.3).  

Vi valde två fokusgrupper per klass. Varje klass har två mentorer, som i i sin tur har ansvaret för varsin 
halva av klassens elever. Eleverna som deltog i fokusgrupperna hade olika mentorer parvis. Detta för 
att eleverna skulle diskutera och jämföra så mycket som möjligt kring mentorers olikheter och likheter 
gällande egenskaper och sätt att handleda. Genom att mixa grupperna på det här sättet ansåg vi att vi 
skulle vi få en bredare data med många jämförelser av mentorer och mentorsuppdraget. 

Sammantaget menar vi att urvalet baserades på ett visst mått av förförståelse vilket Holme och 
Solvang (1996) menar har betydelse: 

“Detta urval görs inte utifrån en klart definierad teoretisk ståndpunkt utan utifrån den 
för- förståelse, de för-teorier och de förutfattade meningar vi har då vi startar vårt 
projekt” (Holme och Solvang, 1996, s.101).   

Vi förstår att detta medför risker kring huruvida urvalet är neutralt. Men genom att exempelvis 
slumpmässigt välja elever till en grupp finns risken att man får elever som inte känner varandra och 
därmed kanske inte uttrycker sig lika fritt. Vi valde förvisso den första eleven till varje grupp 
slumpmässigt, men gruppen som sådan valdes utifrån den elevens erfarenhet. Vi vill också poängtera 
att vi inte undervisar eleverna som var med i fokusgrupperna. Vi valde att transkribera 
fokusgruppsintervjuerna ordagrant i sin helhet utifrån den inspelade ljudfilen. Då vi uppfattat 
känsloyttringar i ljudfilen har vi noterat dessa i vår transkribering. 

2.3. Forskningsetik 
Vi har utgått från Vetenskapsrådets (CODEX, 2015) samlade information om forskningsetik. Enligt 
informationskravet (att informera berörda om det aktuella forskningen), informerade vi genom att 
skicka med missiv samt en blanketten enligt samtyckeskravet. Vidare uppdagades att en elev har ett 
annat modersmål än svenska. Därför har vi i resultatdelen valt att skriva om formuleringar där det 
finns risk att eleven kan identifieras för att säkerställa att konfidentialitetskravet uppfylls. 

Efter intervjuerna valde vi enligt nyttjandekravet att ännu en gång informera om syftet med vår 
forskning och hur de inspelningar och insamling av data vi gjort endast kommer att användas till 
denna forskning och detta examensarbete. Rapporten som bygger på examensarbetet kommer endast 
att publiceras på Universitetens samlingsportal (Diva- digitala vetenskapliga arkivet). Rapporten 
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kommer också att visas upp vid kommande seminarier för studenter inom studiegruppen, samt 
handledare och examinator på Umeå Universitet.   

2.4. Genomförande 
Intervjuerna genomfördes i skolans lokal för elevfik. Detta rum hade vi bokat för att kunna sitta ostört 
i en för eleverna trygg och bekant miljö. Vi startade varje möte med muntlig information om 
Vetenskapsrådets etiska krav. Då eleverna uppnått en ålder om 15 år eller mer krävs inte 
vårdnadshavares samtycke enligt CODEX. Utöver detta informerades vårdnadshavare utifrån rektors 
önskemål om detta. Vidare bad vi eleverna att underteckna samtyckesblanketten.  

Material inför intervjuerna och samtalen bestod av en strukturerad samtalsguide i tre delar, (se bilaga 
1). Den första delen handlar om elevernas förväntningar på mentorskap. Den andra delen bestod av 
frågor rörande deras faktiska erfarenhet av mentorskap. Den sista delen bestod av frågor rörande hur 
de ser att mentorsuppdraget skulle kunna se ut eller utvecklas, alltså deras förhoppningar på 
mentorskap.  

Eleverna fick samtala fritt utifrån våra frågor. Vi anser att det är av yttersta vikt att låta eleverna själva 
föra samtalet framåt, i den mån det går, för att förhålla sig så objektiv som möjligt och för att verkligen 
få svar på frågorna utifrån elevernas perspektiv. Vi blev dock tvungen att ibland agera i samtalen och 
styra eleverna tillbaka till det aktuella perspektivet på frågan, då eleverna lätt hamnade på sidospår 
som inte besvarade våra frågor, eller för den delen höll någon relevans för vår forskning. Vidare 
försökte vi hjälpa eleverna genom att formulera följdfrågor såsom “berätta mer om det?, Hur var det 
då? Kan du försöka utveckla?”, i hopp om att få så mycket material att jobba med som möjligt inför 
analysen. Dessvärre fanns tillfällen då våra försök att uppmuntra eleverna att utveckla sina 
resonemang ibland blev något ledande. Detta kan i viss mån ha påverkat resultatet utifrån våra egna 
förutfattade meningar. Intervjuerna spelades in med hjälp av en smartphone. I snitt varade 
intervjuerna i en timme. Vi hade ursprungligen för avsikt att göra fyra fokusgruppsintervjuer. Tyvärr 
blev den fjärde aldrig av, då eleverna om vart annat var sjuka. Detta betyder att en fokusgrupp aldrig 
blev hörd och att det i själva verket blev 3 fokusgrupper med sned klassfördelning. 

2.5. Analysmetod 
I den här rapporten har vi använt oss av tematisk analys av kvalitativa fokusgruppsintervjuer. Enligt 
Hjerm och Lindgrens bok (2010) består analysprocessen av kodning, tematisering och avslutas med 
summering. Precis som förekommande i många kvalitativa analyser så har insamlad rådata i form av 
inspelningar från fokusgruppsintervjuer transkriberats och bearbetats. Nästa steg i vår analys var att 
ordagrant transkribera ljudfilerna. Därefter kodade vi var och en av de transkriberade intervjuerna. 
Detta gjordes utifrån hur elevernas samtal korrelerade med var och en av våra tre forskningsfrågor. 
För att utifrån kodningen nu tematisera, skapade vi tre nya dokument vilka vi döpte till förväntningar, 
erfarenheter och förhoppningar. Dessa tre titlar förblev härifrån våra tre teman. I dessa dokument 
sorterade vi in de tre intervjuernas transkriberade, och en gång kodade, text och färgkodade då varje 
fokusgrupps svar för att lättare överblicka vem som sagt vad och därigenom underlätta för den 
framtida analysen. 

I nästa steg presenterades resultatet i rapportens resultatdel. Detta gjorde vi utifrån våra tre teman, 
med underliggande struktur utifrån forskningsfrågorna. Dessa underteman har fokus på 
mentorsträffar, mentorskap samt mentor. Vi har valt att primärt lyfta resultat som korrelerar antingen 
med teorin eller med empirin. 

Slutligen har resultatet analyserats utifrån de tre teman vi presenterat i relation till de delar vi anser 
utgör begreppet mentorskap samt genom en jämförelse med den forskning vi rapporterat om i tidigare 
avsnitt.  
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I enighet med rekommendationer från Hjerm och Lindgren (2010) har vi gått igenom och verifierat 
det resultat som framkommit, samt huruvida kodning och det presenterade temats innehåll hade 
relevans för rapportens syfte och frågeställningar. 

2.6. Metoddiskussion 
När det gäller valet av metod anser vi att intervju i fokusgrupper var mest gynnsamt för vår studie då 
vi vill utforska elevers perspektiv på mentorskapet. Eftersom vår forskning kring elevers syn på 
mentorskap rapporteras explicit är det viktigt att få höra elevernas berättelser och erfarenheter av 
mentorskap. Det finns för- och nackdelar med den valda metoden. En nackdel med vald metod är att 
den kan ge missvisande svar då eleverna skulle kunna känna situationen som pressad, att det kan 
kännas fel att berätta vissa saker inför de andra deltagarna och därmed kanske inte ger oss den riktiga 
bilden av mentorskapet. Att hitta personer som känner varandra och kan ha ett öppet samtalsklimat är 
en fördel i den valda metoden, dock känner inte vi deltagarna tillräckligt bra för att garantera att vi 
valde personer som gjorde att gruppdynamiken blev den bästa. Som vi beskrev i inledningen gjordes 
valet att fokusera på det mentorskapet för att vi skall kunna ställa vår erfarenhet till förfogande 
gentemot den information vi får fram genom vår forskning. Detta kan i sig anses problematiskt då 
objektiviteten kan ifrågasättas. För att uppnå en högre grad av reliabilitet har vi frångått tanken på att 
jämföra med vår egen erfarenhet och istället valt att fokusera explicit på elevernas förväntningar, 
förhoppningar och upplevda erfarenheter. 

För att öka validiteten hade vi under arbetsgången kunnat komplettera vår forskning med någon form 
av enkät för att kunna samla in en större mängd data. Att få en större bild av vad eleverna tycker om 
mentorskapet och hur mycket det värdesätter och ser nytta med det mentorskap de nu erfar. Ännu en 
metod vi kunnat komplettera forskning med är observation av en mentorskapssituation, alltså att man 
hade deltagit och observerat någon mentorsträff på skolan. Detta hade kunnat ge oss en ökad 
förståelse av elevernas berättelser, men också en större förståelse just hur upplägget på en 
mentorsträff kunnat se ut. Dessa metoder hade också kunnat vara bra med tanke på det vi nämnde 
tidigare kring att eleverna kanske inte törs berätta sanningen när det sitter andra elever bredvid. Att 
använda oss av enkät eller observationer blev dock inte ett alternativ med tanke på tidsaspekten, då vi 
bedömde att tidsåtgången översteg nyttan. 

Vi upplevde under intervjuerna att eleverna ofta föll in på erfarenheter av nuvarande mentorer. Detta 
hände oavsett om frågorna ställdes utifrån perspektivet om förväntningar, erfarenheter eller 
förhoppningar. Det är möjligt att vi nått ett bättre resultat om vi i vår intervjuguide börjat med att låta 
eleverna redogöra för sina erfarenheter och nuvarande upplevelser, för att därefter jämföra med 
eventuella förväntningar de kan ha haft innan de påbörjade sin tid på högstadiet.  

3. Resultat 

I detta avsnitt presenteras vårt resultat. Resultatet presenteras utifrån tre valda huvudteman; 
elevernas förväntningar, faktiska erfarenheter och förhoppningar på framtiden. Inom varje tema har vi 
försökt identifiera mentorskapets olika delar som underteman; mentorsuppdraget, mentorsträffarna 
och mentor. Vi vill påminna om är att ha vår figur 1 över mentorskapet i åtanke när du läser resultatet.  

3.1. Elevers förväntningar  
Här redogör vi för elevernas förväntningar. För att förtydliga menar vi att förväntningar är något 
eleverna tror ska hända. Detta avsnitt ämnar också besvara rapportens första forskningsfråga - “Vilka 
förväntningar har högstadieelever på mentorskapet?”  

3.1.1. på mentorsuppdraget  
Flertalet elever berättar inledningsvis för oss att de inte hade några förväntningar på mentorskapet, 
utan att de upplever att mentorer finns för att de ska finnas, något som någon hittat på. En elev säger: 
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“Jag har aldrig haft förväntningar eller förhoppningar (fokusgrupp 3). Det visar sig emellertid att allt 
eftersom intervjuerna fortskrider kommer fler och fler förväntningar fram. Eleverna i fokusgrupp 2 
berättar att deras förväntningar sänkts sedan de kom till högstadiet. Eleverna jämför med sin tid på 
mellanstadiet. En elev säger att tidigare händelser styr ens förväntningar: “Det beror på vem man har 
som mentor. De händelser och saker som man är med om styr vad man förväntar sig” (fokusgrupp 2). 
Citatet indikerar att eleven haft mentorer som på det ena eller det andra sättet avvikit i jämförelse med 
nuvarande mentor i relation till förväntningarna.  

Några förväntningar elever berättat om under intervjuerna är att mentorn ska hålla koll, leda 
utvecklingssamtal, ha kontakt med vårdnadshavarna, samt organisera aktiviteter som berör det sista 
skolåret. När det gäller att mentorn ska hålla koll menar eleverna att mentorn ska ha extra koll och 
alltid vara informerad om den enskilda elevens resultat. Samtidigt som några önskar denna “extra 
koll”, menar andra att det inte behövs. Dessa elever uttrycker att ämneslärare redan har koll på hur det 
går för dem och att de får den information de behöver därigenom. De berättar också att det skulle 
kännas mest logiskt att gå till ämneslärare då dessa vet bäst.  

Flera elever förväntar sig strukturerade utvecklingssamtal. Eleverna förväntar sig få veta hur det går i 
de olika ämnena, samt att få veta hur de kan utvecklas. Eleverna i fokusgrupp 2 ger närmare 
beskrivningar: “Det heter utvecklingssamtal ...man vet inte vad man ska göra bara för att man får veta 
att man har bra eller dåliga betyg”. En annan elev fortsätter: “Om man har missat prov för att planera 
in när man ska göra dem...vill veta om vad man ska göra för att kliva upp ett steg“. Fokusgrupp 1 och 3 
ger inga fördjupade beskrivningar men nämner att strukturen är viktig under samtalen. 

Alla fokusgrupper förväntar sig att mentorn ska kontakta vårdnadshavarna. En del elever berättar att 
de lätt glömmer vad de har för skoluppgifter och att det skulle underlätta om deras vårdnadshavare 
hade den informationen. Fokusgrupp 2 berättar: “Om jag har läxa och prov kan jag missa att berätta 
om provet...då försvinner det och ingen annan vet...hade ens föräldrar fått veta så hade det blivit 
påmint” (fokusgrupp 2). Eleven menar på att hen lätt glömmer och därför är det viktigt att 
vårdnadshavarna hålls uppdaterade för att de ska kunna hjälpa till att påminna. En elev från 
fokusgrupp 2 anser sig också har svårt att minnas och förväntar sig därför ett veckobrev till 
vårdnadshavarna. Medan eleverna i fokusgrupp 1 menar att det räcker om kontakten med 
vårdnadshavarna sker vid utvecklingssamtalen.  

Fokusgrupp 1 och 2 förväntar sig att deras mentorer ska hjälpa till med aktiviteter som berör sista året 
på skolan. Eleverna berättar:  

“Det vi gör i klassen får vi göra i klassen...han behöver inte hjälpa till...fastän ifall det är en skolgrej så 
behöver han hjälpa till, balen.. Ska han hjälpa till med... När vi ska fara på den där klassresan...planera 
inom klassen, klasströjorna” (fokusgrupp 1).   

Här berättar eleverna om aktiviteter de vill ha hjälp med att strukturera upp.  

3.1.2. på mentorsträffar 
Elever från samtliga fokusgrupper berättar inledningsvis att de saknar förväntningar på 
mentorsträffarna och har svårt att se mening med varför träffarna finns. Längre in i samtalet får vi 
veta att eleverna ändå har förväntningar på mentorsträffarna. Eleverna förväntar sig att det finns en 
struktur på mentorsträffarna, tydliga punkter om vad mentorsträffarna ska behandla, såsom under 
veckan kommande prov, utflykter eller inlämningar. Eleverna i fokusgrupp 1 och 2 förväntar sig även 
att få samtala kring omkringliggande aktiviteter som berör sista skolåret, exempelvis samordna 
klassresa. Eleverna vill även att det bereds tid för punkter som elevrådet och kamratstödjarna. 
Eleverna vill att mentorn ska leda samtalen och skapa ett gott samtalsklimat och styra samtalen så 
allas röster blir hörda.  
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3.1.3. på en mentor  
Eleverna har förväntningar på mentorns egenskaper. De förväntar sig att mentorn ska vara en 
”personligt anpassad lärare”, en bästa vän, en elev beskriver även mentorn som en kurator. När 
eleverna beskriver mentorn som personlig anpassad lärare ges ingen tydlig beskrivning hur de menar. 
Några elever förväntar sig även att mentorn skall vara någon man ska kunna fråga om vad som helst, 
som en bästa vän. Man ska kunna vända sig till mentorn när som helst; vid nedstämdhet, vid behov av 
stöd eller hjälp i något ämne. (Fokusgrupp 3). 

Eleverna har olika förväntningar på vilka egenskaper en mentor skall besitta. Engagerad och med 
humor är ett det egenskaper som förekommer flertalet gånger i elevernas berättelser. Nedan 
presenteras fler förväntade egenskaper från de olika grupperna:  

Fokusgrupp 1:   
● Rolig 
● Engagerad 
 
 
 

Fokusgrupp 2:  
● Trevlig   
● Skämtsam  
● Strukturerad  
● Engagerad 
 

Fokusgrupp 3: 
● Snäll 
● Öppen 
● Ärlig 
● Förebil

 

3.2. Elevernas erfarenheter 
I detta avsnitt presenteras elevernas faktiska erfarenheter av hur nuvarande mentorskap ser ut. Vi 
håller även samma struktur på underteman i detta avsnitt för att skapa en tydlig bild inför kommande 
analys. Vidare kall grund läggas att besvara den andra forskningsfrågan - “Hur ser högstadieelevers 
erfarenheter av nuvarande mentorskap ut?”  

3.2.1. utifrån mentorsuppdraget  
Eleverna beskriver att deras erfarenheter från högstadiet inte uppfyller deras förväntningar. 
Fokusgrupp 1 beskriver att erfarenheten av nuvarande mentorer har fått dem att inte förvänta sig så 
mycket av mentorskapet. Fokusgrupp 2 har liknande upplevelser och berättar för oss att: “Man vill väl 
att det ska vara som man förväntade sig...men man har lärt sig vad man kan förvänta sig (Fokusgrupp 
2). Citatet beskriver hur eleverna är missnöjda över att mentorerna inte lyssnar på deras 
förväntningar. Eleverna berättar att de inte tror att mentorerna ska uppfylla deras förväntningar.    

En elev i fokusgrupp 1 säger:  

“Skolan överskattar mentorn, aningen. För vi använder inte... så mycket. Ni har det här 
och det här...kanske vet mer om dem... pratar mer med dem...inte så mycket 
egentligen...dom är som en annan lärare...för lärarna vi har i de olika ämnena påminner 
oss redan om läxorna” (Fokusgrupp 1). 

Citatet beskriver hur eleverna anser att mentorn inte fyller någon funktion. De beskriver att mentorn 
inte tillför mer än vilken annan lärare som helst. Enligt elevernas berättelse har mentorerna fasta 
punkter på mentorsträffarna för att gå igenom exempelvis läxor och prov. Eleverna menar att 
ämneslärare ändå går igenom och påminner, och att det är tillräckligt. Fokusgrupp 3 anger att en av 
deras mentorer är en förebild. Mentorn beskrivs som en stor inspirationskälla. De har inget att klaga 
på, mentorerna fixar allt eleverna önskar. 

Fokusgrupp 2 har erfarenhet av att mentorerna genomför utvecklingssamtal. På samtalen ger 
mentorerna endast feedback på vad de gjort bra och mindre bra i det olika ämnena. Eleverna får inte 
veta vad det ska göra bättre och inga åtgärder på elevens utvecklingsområden föreslås. Eleverna 
berättar också  hur utvecklingssamtalen övergår i andra samtal än det eleverna förväntar sig. Eleven 
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säger: “Man har utvecklingssamtal och man sitter där och pratar om sport eller nått annat...typ eller så 
där” (Fokusgrupp 2). Genom att prata om sport och andra oväsentliga ting så får inte eleverna veta hur 
de ska utvecklas.  

3.2.2. utifrån mentorsträffarna 
Fokusgrupperna berättar att mentorsträffarna ser olika ut vad gäller upplägg, tid och innehåll, det 
skiljer sig beroende på vilka mentorer man har. Fokusgrupp 1 och 2 säger att de saknar struktur och 
engagemang under sina mentorsträffar: “Mentor 1 kommer in 09:10...tar upp närvaro. Mentor 2 
kommer inramlande och då skriver mentor 1 upp vad vi ska ha i veckan...läxor och prov” (Fokusgrupp 
2). Fokusgrupp 1 menar att det inte gör någonting under mentorsträffarna, de bara sitter av tiden. Och 
att mentorn inte vill hjälpa till med omkringliggande aktiviteter: “mentorn sa om ni ska fixa så får ni 
göra detta själva...enklare ifall de fanns och hjälpte till och strukturerar upp” (Fokusgrupp 1).  Eleverna 
i fokusgrupp 2 nämner att mentorsträffarna ofta övergår i att ha undervisning i NO-ämnen. En elev 
uttrycker: “Vi hinner inte gå igenom så mycket NO. De här svamparna växer här. Men vi har ju inte 
NO nu. (frustrerad)” (Fokusgrupp 2). Vidare uttrycker en elev: “Vi har punkter men det blir alltid 
rörigt när de hoppar mellan ämnen” (Fokusgrupp 2). Sammantaget menar fokus grupp 1 och 2 att de 
inte gör mycket under mentorsträffarna. Fokusgrupp 3 berättar att mentorsträffarna behandlar allt 
från vad de gjort i helgen, till att tydliggöra för eleverna vilka läxor och prov de har. 

3.2.3. utifrån mentor 
Eleverna i fokusgrupp 1 och 2 har samma mentorer och de beskriver deras egenskaper enligt nedan:  

Fokusgrupp 1: 
● Rolig  
● Sträng 
● Mjuk  

Fokusgrupp 2:   
● Engagerad  
● Trevlig  

 
Eleverna fokusgrupp 1 och 2 upplever att mentorn är engagerad och vill hjälpa, men samtidigt 
ostrukturerad och otydlig. Fokusgrupp 3 beskriver sin mentor som en person med stort hjärta som 
alltid har tid och visar förståelse för det eleverna vill berätta och samtala om. Sammanfattning 
egenskaper som grupp tre nämner: 

Fokusgrupp 3:  
● Avlyssnade  
● Förstående  
● Motiverande 
● Ärlig 
● Feedback 
● Förebild 
● Kompis 
 
Eleverna har olika erfarenheter av sina nuvarande mentorer. En elev från fokusgrupp 3 berättar att 
ena mentorn verkligen är betydelsefull för hen. Eleven beskriver mentorn som en extra personlig 
lärare som även är mentor på svensklektionerna. Hen säger: “Blir som när vi har vanligt lektion... 
typ...det blir som att de är lärare men de är mer personligt anpassad lärare” (Fokusgrupp 3). Eleven 
beskriver också mentorn som “en extra förälder” och med superlativ såsom “bästa 
kompis”/.../“Supermannen”. Övriga elever i Fokusgrupp 3 instämmer med nickar och hmm-anden. 
Vidare berättar eleverna att klassen har en “bakgrund som är väldigt rostig” (Fokusgrupp 3), alltså att 
eleverna är uppväxt i stökiga hemförhållanden. Eleverna går till mentorn om de har problem och vill 
tala ut. Mentorn beskrivs som en vän, en som finns där, men att tiden inte räcker till för alla som vill 
tala ut hos mentorn. En elev i fokusgrupp 2 berättar att det är viktigt att ha god personkemi med 
mentorn för att kunna prata om hur man trivs och hur man mår.  
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3.3. Elevernas förhoppningar på framtida mentorskap 
I detta avsnitt redogör vi för elevernas förhoppning på mentorskapet i framtiden. En förhoppning är 
något man vill ska hända. Om eleverna fick bestämma, hur skulle då mentorsuppdraget utformas? Här 
redogörs för hur eleverna vill att mentorsträffarna kan utvecklas, vad eleverna önskar av 
mentorsuppdraget, samt hur eleverna beskriver hur det önskar få mer tillgång till mentorn. Detta 
avsnitt ämnar också att besvara vår tredje forskningsfråga- “Hur vill högstadieelever att mentorskapet 
skall vara utformat i framtiden”?  

Nedan presenteras figur 2, en schematisk sammanfattning över högstadieelevers förväntningar och 
förhoppningar på mentorskapet. 

 

Figur 2 Vår definition av mentorskapet utifrån elevers förväntningar och förhoppningar. 

 

3.3.1. på mentorsuppdraget i framtiden 
Alla fokusgrupper önskar mer individuell tid med sin mentor och har förhoppningar om att 
mentorerna ska ha regelbunden uppföljning för att eleverna ska utvecklas kunskapsmässigt. 
Fokusgrupp 1 föreslår att mentorn ska träffa varje elev enskilt en gång per månad. Fokusgrupp 2 
beskriver mer ingående vilket innehåll de enskilda träffarna ska ha. Samtliga grupper önskar vidare att 
mentor skall stötta och hjälpa samt planera de gruppaktiviteter eleverna vill genomföra, exempelvis 
klassresor eller avslutningsbal. Eleverna säger: “Hjälpa till om och strukturera och arrangera...tex 
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klassresa...strukturera och hjälpa hur vi ska komma dit och vart vi…” (Fokusgrupp 2). Eleverna menar 
på att hjälper inte mentorerna till och tar tag i samtalen kring dessa aktiviteter så kommer ingenting 
att genomföras.  

Eleverna har också förhoppningar om mer regelbunden uppföljning med sina mentorer. Fokusgrupp 1 
kallar mentorn för en middle ground som ska förmedla information. Eleverna önskar att mentorerna 
ska kommunicera med ämneslärare för att sedan förmedla den informationen till eleven, exempelvis 
på utvecklingsområden. Utöver detta nämner också fokusgrupp 3 en förhoppning om att mentorn ska 
skicka ett veckobrev till vårdnadshavarna så att de kan hjälpa till att strukturera  elevernas studier, 
samt påminna om läxor och prov.   

3.3.2. på mentorsträffarna i framtiden 
I samtliga fokusgrupper framkommer en förhoppning att få starta varje skoldag tillsammans med sin 
mentor. Denna träff föreslås vara 10 till 15 minuter lång och innehålla ett “välkommen till skolan”, att 
bli sedd och känna sig välkommen samt en snabb resumé av hur dagen ser ut. Fokusgrupp 1 önskar 
också ett längre pass under veckan för att diskutera aktiviteter som berör sista året på skolan. Eleverna 
säger att om de bara skulle ha korta pass (10-15 min) skulle de inte hinna bestämma något. 
Fokusgrupp 2 menar att genom korta pass, men flera gånger i veckan, skulle det bli enklare att planera 
dessa aktiviteter som rör sista året.  

Fokusgrupp 1 har förhoppningar att mentorstiden ska effektiviseras och struktureras med ett tydligare 
innehåll. Ett exempel på detta är en elevs önskan med fokus på individen: 

“Spendera tiden mer effektivt. Från andra klasser och liknande situationer som den här 
ger läraren ett tydligare innehåll. /---/jag vet inte, typ fem minuter och därefter gå till 
lektion. Det finns ingen poäng med att ha fyrtio minuter.” (Fokusgrupp 1). 

Eleven menar att 40 minuters mentorsträff som det är idag är onödigt lång. Eleven ser att mentorerna 
kan effektivisera tiden genom en struktur, exempelvis hur det redogör för veckans läxor och prov. 
Eleven ser hellre att tiden kan läggas på lektionstid. Även fokusgrupp 2 önskar mer struktur på 
mentorsträffarna med tydliga punkter såsom elevråd & kamratstödjare. “På mentorstider vill man att 
det ska vara strukturerat. Skriv upp på tavlan. Skriva och prata om elevrådet och kamratstödjarna så 
att det är tydligt” (Elev fokusgrupp 2). 

Citatet tyder på att elevernas förhoppningar är att det ska skapas en fast struktur på vad 
mentorsträffarna ska behandla. Det önskar exempelvis att punkterna elevråd, kamratstödjare ska stå 
som fasta punkter. Fokusgrupp 2 berättar också att mentorn är viktig för dem i klassen. Eleverna säger 
att klassen har svårt att prata med varandra, ingen vågar uttala sig vilket gör att inga diskussioner 
skapas. Eleverna har förhoppningar att mentorerna ska hjälpa att styra samtalen på mentorsträffarna 
och skapa ett öppet samtalsklimat. 

3.3.3. på en mentor i framtiden 
Eleverna lyfter iden om att man ska kunna välja mentor. Fokusgrupp 1 uttrycker att personkemi är 
viktigt för en god relation och därmed kanske man inte passar med den mentorn man får av skolan. 
Längre in i samtalet ändrar en elev sin åsikt och menar att det inte skulle funka att välja mentor pga. 
att alla elever skulle välja samma mentor. Från fokusgrupp 1 berättas att “att utbilda personer till bara 
mentor..deras jobb är inte att vara mentor..egentligen..deras jobb är att vara lärare-...det är det som de 
tycker är roligast..(mentorn nämns vid namn) tycker sitt ämne är jättekul ..helst lär ut.”. Detta visar på 
tanken om att andra professioner än ämneslärare likväl kan vara mentor.  

Fokusgrupp 3 önskar en större tillgänglighet till sin mentor, mentorn ska finnas till hands när de 
behövs. Eleverna indikerar att mentorn ska vara som en kurator. Eleverna uttrycker också att: “Vi har 
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mentorn (nämns vid namn) som kurator då hen inte jobbar” (Fokusgrupp 3). Eleverna som känner att 
de behöver prata av sig går till mentorn när hen inte har lektion för att få emotionellt stöd.  

Fokusgrupp 3 är nöjd med sina mentorers egenskaper och ger ingen beskrivning på önskade 
egenskaper hos deras mentorer. Däremot önskar de att deras mentor alltid följde med dem på alla 
lektioner. Fokusgrupp 1 och 2 har förhoppningar om att mentor ska vara uppmärksam, engagerad, 
strukturerad och skämtsam. En elev säger:  “Jag vill ha uppmärksamhet..på min gamla skola hade jag 
en mentor..han var verkligen med varenda en /---/ Det var trevligt att någon brydde sig... 
”(Fokusgrupp 1). Citatet berättar att eleven känner sig mindre uppmärksammad nu, men har 
förhoppningar om att detta bör ändras. Hen vill att det ska bli som det var på hens gamla skola där 
mentorn gav mycket uppmärksamhet.  

4. Analys  

I detta avsnitt ämnar vi analysera resultatets delar för att besvarar studiens forskningsfrågor och 
jämföra dessa mot tidigare forskning. Resultatanalysen är indelad i tre huvudteman med tillhörande 
forskningsfrågor. Strukturen utgår ifrån den tematiska analys och kodning vi genomfört och 
presenterat i rapportens resultatdel. 

I vår bakgrund beskriver vi att begreppet mentor är ett svårt begrepp enligt Hansman (2002). 
Hansman menar att begreppet kan definieras på ett oändligt antal sätt, allt beror på vilka mål som 
sätts för mentorskapet, vilket i vår studie indikeras av att eleverna har svårt att sätta ord på syftet med 
mentorskapet. 

4.1. Vilka förväntningar har högstadieelever på mentorskapet? 
I detta avsnitt använder vi oss av huvudtemat förväntningar för att besvara den första 
forskningsfrågan - Vilka förväntningar har högstadieelever på mentorskapet? Resultatet pekar på tre 
indikatorer av förväntningar: elevers förväntningar av mentorsträffar, elevers förväntningar på 
mentorsuppdraget och elevers förväntningar på mentorn. Se figur 2 för en överblick av mentorskapet 
ur ett elevperspektiv. 

4.1.1.  Mentorsuppdraget  
Eleverna förväntar sig att mentorerna ska hålla extra koll på individen, vara uppdaterad om elevens 
resultat, prov och läxor. Elever berättar också att mentorn bör ha kontakt med vårdnadshavare 
regelbundet. Här råder delade åsikter emellan eleverna om hur frekvent den regelbundna kontakten 
bör vara. En elev tycker att ett veckobrev hade varit bra, medan andra elever anser att det räcker med 
utvecklingssamtalen. I Lgr 11 (s.15) står det att: “Alla som arbetar i skolan ska samarbeta med 
elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.” Lgr 
11 ger alltså stöd för elevernas förväntan på att mentorskap innebär att ha kontakt med 
vårdnadshavare.   

Samtliga fokusgrupper förväntar sig att mentorn håller utvecklingssamtal. Dessa skall vara väl 
strukturerade med fokus på hur eleven och dess färdigheter skall utvecklas inom skolans olika ämnen. 
Detta presenteras också i Nordevalls (2011) studie där hon talar om utvecklingssamtal och skriver att 
eleverna ska följas upp utifrån elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling under läsåret. 
Eleverna uttrycker att ämneslärarna har den bästa kollen. Detta tolkar vi som att det inte 
nödvändigtvis behöver vara mentor som förmedlar hur utvecklingen i de olika ämnena ser ut eftersom 
denne inte har koll på utvecklingen i alla ämnen. Här finns ju en intressant koppling till begreppet 
klasslärare. 

Något samtliga elever nämner kopplat till mentorsuppdraget är aktiviteter, exempelvis ordna klassresa 
och skolbal. Detta uttrycks flera gånger under förväntningarna och återkommer under förhoppningar. 
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Vi hittar ingen tidigare forskning som tyder på att mentorskapet ska samordna dessa aktiviteter för 
sista skolåret. Åsen (2014) menar dock att handledning är ett samlingsbegrepp som täcker in många 
olika former av aktiviteter och därför kan handledning få väldigt många olika inriktningar i sitt syfte.  

4.1.2. Mentorsträffar 
Samtliga elever förväntar sig att mentorerna ska organisera mentorsträffarna med tydliga punkter för 
mentorsträffarnas innehåll, såsom kommande aktiviteter, läxor och prov. Utifrån dessa förväntningar 
anser vi att det krävs en mentor med handledarstilen “didaktiker” enligt Lendahls Rosendahl och 
Rönnermans (2005) definition, som beskrivs i sin helhet i bakgrunden. I tidigare forskning är det 
sparsamt med underlag gällande hur mentorn bör strukturera upp mentorsträffarna.   

4.1.3. Mentor  
Alla elever har förväntningar på mentorers egenskaper. Engagerad, skämtsam/rolig och ärlig är det 
egenskaper som är återkommande i fokusgrupperna. I tabellen nedan presenterar vi en jämförelse 
mellan mentorns egenskaper i vårt resultat med Lindgrens (1997). 

 

 

Tabell 1 Beskriver elevernas förväntade egenskaper hos en mentor i jämförelse med lärarna i Lindgrens bok.  

Alla egenskaper eleverna uttrycker utom trevlig och kompis återfinns i Lindgrens(1997) lista. Alla 
egenskaper har inte samma ordval, men vi tolkar att de har samma innebörd. Detta tolkar vi som att 
elever och vuxna har övervägande samma förväntningar på egenskaper för en lyckad handledning.  

Några eleverna berättar att de förväntar sig att mentorn skall hjälpa till med allt, mentorer ska vara en 
”personligt anpassad lärare”. I Nordevalls (2011, s.117) studie redogörs att “några elever beskriver sin 
mentor precis som en kompis”, vilket även återfinns i vårt resultatet där mentorn beskrivs som en 
bästa kompis och därefter som en kurator. Beskrivningen kurator likställer vi med terapeut (Åsén, 
2011). Mentorn ska fungera som ett terapeutiskt stöd gentemot adepten. 
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4.2. Hur ser högstadieelevers erfarenheter av nuvarande mentorskap ut? 
I detta kapitel använder vi oss av huvudtemat erfarenheter för att besvara den andra forskningsfrågan 
- Hur ser högstadieelevers erfarenheter av nuvarande mentorskap ut? Resultatet elevers erfarenheter 
med olika perspektiv: elevers erfarenheter av mentorsträffar, elevers förväntningar på 
mentorsuppdraget och elevers erfarenheter på mentorn. 

4.2.1. Mentorsuppdraget 
Samtliga elever berättar om utvecklingssamtalen som ett viktigt uppdrag, men utvecklingssamtalen 
måste inte vara ett mentorsuppdrag enligt eleverna. Eleverna indikerar vikten av att hela tiden bli 
bättre i de olika skolämnena. Detta presenteras också i Nordevalls (2011) studie där hon skriver att 
utvecklingssamtal med eleverna ska följas upp utifrån elevernas kunskapsmässiga och sociala 
utveckling under läsåret. Merparten av eleverna ger bilden av att det är tvärt om. Utvecklingssamtalen 
saknar struktur och hela utvecklingssamtalet mynnar ofta ut i onödiga samtal, och möter därför inte 
elevens förväntningar. I fokusgrupp 3 däremot, berättar eleverna att mentorskapet är direkt avgörande 
för deras nu upplevda framgång inom skolans olika ämnen, vilket indikerar att uppdraget utförs väl 
enligt samma beskrivning från Nordevall (2011).  

Nordevall (2011) anger i sin studie att en mentor ska fungerar som en första kontakt när elever 
och/eller vårdnadshavare vänder sig till skolan. Gällande kontakten med hemmet redogör samtliga 
grupper att de inte behöver mer från mentorskapet än vad de får idag, alltså information om uppgifter 
som skall lämnas in eller stundande prov.  

Vidare berättar eleverna att en del av mentorerna kan vara värderande i sina kommentarer under 
utvecklingssamtalet. Ord som “det här var bra och det här var mindre bra”, vilket eleverna anser fel då 
det inte säger något om hur de ska utvecklas. Elevernas missnöje över att inte få sina förväntningar 
uppfyllda utifrån erfarenheten kan jämföras med Franssons (2006) studie med ett officerperspektiv. 
Här indikerar officeren precis som eleverna missnöjet över att inte få möjlighet att lyfta fram och 
diskutera sina intentioner (Fransson, 2006). 

4.2.2. Mentorsträffarna 
Det råder delade meningar mellan fokusgrupperna kring mentorers rutiner för att följa upp och hålla 
koll. Merparten av elevernas erfarenheter av mentorsträffarna kan sammanfattas som, utifrån 
elevernas perspektiv, meningslösa. De får inte den hjälp de önskar, utan uppmanas att själva lösa de 
problem de vill ha hjälp med. Istället erbjuds undervisning i skolämnen, eller så blir eleverna sittande 
sysslolösa. Lägg därtill att tiden inte används effektivt då den ena mentorn har för vana att komma 
sent till mentorsträffarna. Här anser vi, utifrån ett elevperspektiv, att det aktuella mentorskapet 
misslyckas utifrån Nordevalls (2011) beskrivning av uppdraget, gällande att mentorn skall ansvara för 
administrativa och organisatoriska frågor som rör klassen. En fokusgrupps mentorer uppfyller dock 
detta då de under mentorsträffarna pratar om såväl de sociala som de skolrelaterade ämnen, samt att 
deras mentor alltid hjälper till med allt. 

4.2.3. Mentor 
Utifrån den beskrivning de första två fokusgrupperna ger av sin mentor under utvecklingssamtalen 
anser vi att eleverna har gett upp på att få mentorn att förstå deras frustration över att deras 
förväntningar inte uppfylls. Detta indikerar att eleverna saknar den tillit till sina mentorer som 
Lindgren (1997) anser nödvändig i adeptens och mentorns relation. Vi tror att om eleverna berättar för 
mentorn att deras förväntningar inte uppfylls och att de därför saknar tillit kanske deras erfarenheter 
så småningom kan förändras. Vi menar att en kommunikation kring detta är en lösning till det 
nuvarande problemet. Grupp 3 berättar däremot att de fullt ut känner tillit till sina mentorer, samt att 
de alltid får veta vad de behöver under utvecklingssamtalen.  
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Fokusgrupp 3s berättelser indikerar att mentorn verkligen har betydelse för dem. Mentorn beskrivs ha 
fantastiska egenskaper och beskrivs vara som en vän. Eleverna nämner även mentorn som en förebild 
och att det är en ära att få ha lektion med sin förebild. En elev går ännu djupare och ger oss Åséns 
(2014) beskrivning på den handledarstil hon kallar teraputen. Utifrån samtalen i fokusgrupp 1 och 2, 
som har samma mentorer, upplever vi överlag en relativt negativ bild av mentorerna. Baserat på 
elevernas berättelse anser vi att flera av de egenskaper Lindgren (1997) redovisar som nödvändiga hos 
en lyckad mentor, saknas. Medan samma egenskaper korrelerar väl med fokusgrupp 3s redogjorda 
egenskaper hos sina nuvarande mentorer. 

4.3. Hur vill högstadieelever att mentorskapet skall vara utformat i 
framtiden? 

I detta kapitel använder vi oss av huvudtemat förhoppningar för att besvara den tredje 
forskningsfrågan - Hur vill högstadieelever att mentorskapet skall vara utformat i framtiden? 
Resultatet pekar på tre indikatorer av förhoppningar: elevers framtida förhoppningar på 
mentorsträffar, elevers framtida förhoppningar på mentorsuppdraget och elevers framtida 
förhoppningar på mentorn. 

4.3.1. Mentorsuppdraget  
Alla fokusgrupper önskar mer individuell tid med sin mentor. Detta beskrivs också i Nordevalls (2011) 
studie. Nordevall menar att det kan behövas individuell tid då eleverna kan ha svårt att tala om allt 
inför varandra. Detta stämmer överens med elevernas erfarenhet av klassernas samtalsklimat. Elever i 
denna studie vill också ha mer individuell tid för att de ska bli sedda och få mer uppmärksamhet. 
Intervjugrupp 1 och 2 anser att personkemi mellan mentor och elev är viktigt, vilket kan tänkas 
angränsa till begreppet tillit som Lindgren (1997) beskriver. Vidare beskriver Thunberg (2016) att det 
tar mycket tid att bygga tillit. Vi menar därför att de två uppdragen mentor och ämneslärare 
konkurrerar med varandra i anspråk om den anställdes tid. Detta problemområde är något som är 
högst yrkesrelevant, och högst relevant ur ett elevperspektiv i relation till deras förhoppningar. 

Alla grupper har förhoppningar om att göra mer som grupp där mentorn har en planerande och 
deltagande roll. I Nordevalls studie (2011) hänvisas till De Bruyns studie som kommit fram till att 
mentorns uppgift bör vara att ansvara för administrativa och organisatoriska frågor som rör klassen, 
vilket även fokusgrupperna önskar. Detta mentorsuppdrag korrelerar även med intervjugrupp 1:s 
önskemål om att mentorn ska vara en “middle ground”, alltså enligt vår tolkning en förmedlare av 
information, samt fokusgrupp 3:s önskan om veckobrev. 

4.3.2. Mentorsträffarna  
I samtliga fokusgrupper framkommer att det finns en förhoppning att få starta varje skoldag 
tillsammans med sin mentor under kortare träffar om 10 till 15 minuter, samt ett längre pass i veckan. 
Vi har i tidigare forskning inte funnit någon rekommendation gällande tid per pass eller antal pass per 
vecka. Det enda vi kan hitta är skolverkets krav på att ha återkommande träffar. Emsheimer och Göhl 
(2002) påpekar vikten med att träffa adepterna regelbundet, vilket vi tolkar är nödvändigt för att 
mentorn ska ha en god insikt i elevernas skolsituation och därigenom kunna handleda eleverna på 
bästa sätt. Beträffande innehållet i dessa träffar är eleverna i vår studie eniga, att få en tydlig bild över 
skoldagen. Merparten av eleverna har också förhoppningar om mer struktur och effektivitet under 
mentorsträffarna, vilket de anser skapas genom att mentorn blir bättre på att styra elevernas samtal. 
Mycket som skrivs ovan kan liknas med det gamla upplägget klassföreståndare, då fokus låg på 
gruppnivå, enligt Höstfält (2015).  

4.3.3. Mentorn  
Fokusgrupp 3 önskar att mentorn alltid ska vara tillgänglig, medan fokusgrupp 1 och 2 önskar att 
mentorerna fick mer tid till mentorsuppdraget, vilket vi tolkar likvärdigt med grupp 3s beskrivning av 
alltid tillgänglig. Även i Nordevalls (2011) studie uttrycker elever att mentorn alltid ska vara tillgänglig, 
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men Nordvall (2011) använder uttrycket “att alltid finnas till hands” (s.153). Nordvall  (2011) beskriver 
också hur komplex uppgiften mentor är utifrån att man inte riktigt vet vilka uppdrag mentorn ska 
agera i. I studien beskrivs hur en mentorn fått säga nej till uppgifter som mentorn inte anser ska ingå i 
mentorskapet.  

Grupp 3 uttrycker att en mentor ska var som en kurator, vilket vi likställer med handledarstilen 
terapeut som  Åsén (2011) beskriver i sin studie. En förklaring till att de önskar “kurator” kan vara att 
klassen ser sig som en “klass med rostig bakgrund” som har stora problem. Ett intressant resultat var 
att elever i fokusgrupp 1 uttryckte att andra professioner än ämneslärare kan vara mentor. Vidare kan 
vi från samma resultat se att eleven påvisar ett behov av att en mentor bör var utbildad för uppdraget, 
vilket skulle kunna kopplas till handledarstilen terapeut. Dessutom uttrycker  grupp 1 och 2 att de 
önskar en struktur och hjälp att införliva förhoppningar vilket överensstämmer med handledarstilen 
didaktiker, enligt Lehndahls Rosendahl och Rönnerman (2005). Utifrån detta tolkar vi att att alla 
klasser inte har samma önskemål på en mentor.  

I tabellen nedan presenterar vi en jämförelse mellan önskade egenskaper hos mentorn från vårt 
resultat med Lindgrens (1997) lista med egenskaper hon rekommenderar att skolor har som underlag 
till jämförelse. Merparten är överens om att egenskapen “ta uppgiften på allvar” är viktig inför 
framtiden.  

 

Tabell 2  En jämförelse mellan önskade egenskaper hos mentorn från vårt resultat och Lindgrens liknande lista 
med lärarperspektiv. 
 

5. Diskussion 

I detta kapitel vill vi, utifrån vårt resultat och vår analys, ge svar på frågorna vi formulerat i vårt syfte 
genom reflektion och våra egna åsikter. Vi vill dessutom kritiskt granska både genomförandet och 
rapporten. Avslutningsvis ger vi förslag på vidare forskning.  

Vi anser att vi genom vår forskning och beskrivning av hur vi definierar mentorskapet fått en ökad 
förståelse för uppdraget gentemot det elevperspektiv vi försökt belysa. Vi har fått veta vad elever 
förväntar sig och hur deras faktiska situation ser ut, samt hur deras förhoppningar om att 
mentorskapet kan utvecklas framöver. I inledningen av vår analys beskriver vi elevernas svårigheter 
med begreppsdefinitionen av mentorskap i enighet med Hansmans (2002) syn. Vi tror att detta kan 
bero på att den svenska skolan helt enkelt saknar en tydlig arbetsbeskrivning för mentorskapet. 
Alternativt att det finns en målbeskrivning för mentorskapet, men att dessa inte har presenterats för 
eleverna, vilket gör att eleverna inte vet om deras förväntningar är rimliga och därmed inte kan 
precisera mentorskapet för oss till fullo.  
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5.1. Mentor 
När vi analyserat resultatet inser vi att eleverna förväntar sig en hel del av en mentor. Vi beskriver i vår 
litteraturdel Åséns (2014) tre olika handledarstilar som används i modern tid. När vi tittar på dessa 
handledarstilar kan vi se att två av dem, terapeut och diskussionspartner, återfinns i analysen. Vi 
finner samma stöd för Lendahls Rosendahl och Rönnermans (2005) handledarstil didaktiker. Detta 
tyder på att utifrån elevernas perspektiv är dessa tre handledarstilar vad en mentor ska ha för att 
sedan kunna plocka fram rätt handledarstil utifrån den enskilde elevens behov. Detta resultat bör 
tolkas med försiktighet och inte generaliseras, då studien inte var så omfattande. Vi kan alltså inte 
hävda att dessa är de tre optimala handledarstilarna för alla elever, men det är troligt då samband 
föreligger mellan vår analys och Lendahls Rosendahl och Rönnermans (2005) beskrivning av 
egenskaper och handledningsideal. Om vi hade intervjuat fler grupper med andra behov och andra 
gruppkonstellationer skulle vi kanske få fler eller andra handledarstilar. Därför rekommenderar vi att 
varje skola frågar sina elever om deras förhoppningar för att på bästa sätt kunna tillgodose deras 
behov. 

Eleverna i vår studie lyfter att de vill ha en mentor som följer med på alla lektioner, alltså enligt vår 
mening en klassföreståndare, och som på så vis ska kunna uppfylla en av elevernas förväntningar som 
är att hålla koll på exempelvis läxor och prov, men även studieresultat. Det här tolkar vi som om elever 
önskar en förändring, kanske rentav en tillbakagång till det gamla formen klassföreståndare, av 
nuvarande mentorskap. Detta resultat tyder på att elevernas tidigare skolgång styr deras definition av 
hur en skola skall vara. Det tror vi grundar sig i att igenkänningsfaktorn är av vikt för att elever skall 
känna sig trygga. Elever önskar sig kompetenser såsom handledarstilen terapeut, en kompetens inte 
alla besitter eller är utbildade för. Det kan således föreslås att den delen av nuvarande 
mentorsuppdraget åläggs en annan profession än ämneslärare på skolan. Eller att de ämneslärare som 
skall vara mentor får fortbildning för att bättre kunna möta elevernas förhoppningar inom detta och 
liknande områden. 

Det vi kom fram till i analysen var att eleverna var positiva till en mentor som hade utbildning i sådant 
som går utöver ämnesundervisning. Allteftersom detta diskuterades kom de fram till att en sådan 
lösning kräver att flera elever delar på samma mentor. Detta var något som eleverna tydligt var emot 
då den personliga kontakten med mentorn skulle minska och mentorn riskerar få svårt att ha koll på 
alla på det personliga planet. Detta måste tolkas med försiktighet då vi tror att att eleverna inte ägnat 
särskilt mycket tid till att fundera kring vad eller hur mentorskapet skulle kunna förändras. För att 
genomföra en sådan lösning tror vi att det skulle krävas heltidsmentor för varje klass. Det tror vi blir 
för dyrt, då det skulle innebära ökad tid till mentorsuppdraget vilket innebär ökad kostnad på en redan 
ansträngd budget. 

5.2. Mentorsträffar  
Vi tolkar elevernas återkommande tankar om mentorsträffarna som att de vill ha en tydlig struktur, 
med kort och koncis information om hur skoldagen ser ut. Vidare vill de bli påminda om stundande 
prov eller inlämningsuppgifter. De föreslår en förändring där mentorsträffar sker i början av varje 
skoldag om tio minuter. Vi ser detta som att eleverna primärt vill ha hjälp att hålla koll på skolgången. 
Vidare vill eleverna ha en längre mentorsträff i veckan där mentor leder diskussioner kring 
omkringliggande aktiviteter, såsom klassresor, insamling av pengar eller bal. Vi tolkar det som att 
eleverna vill omforma nuvarande mentorsträff till att fylla två funktioner, en extra koll och stöd för 
gruppsamarbete. Vi tror att detta skulle kunna införlivas genom att den som har mentorsuppdraget 
också bereds tid i tjänst, samt handlingsutrymme att styra schemaläggningen för att passa elevernas 
förhoppningar.  

5.3. Mentorsuppdraget 
Utifrån vad elever berättar för oss tolkar vi det som om deras åsikter, eller förhoppningar, av 
mentorskapet inte undersökts. Detta kan tyda på att skolan inte beaktat elevperspektivet. Utifrån vår 
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erfarenhet kan vi intyga att mycket av vad som framkommit i denna rapport stämmer med hur vi 
själva uppfattar situationen. Varje skola ansvarar för sin egen handlingsplan för mentorsuppdraget. På 
nuvarande arbetsplatser saknas en skriftlig beskrivning av mentorsuppdraget. Vi tycker detta är fel 
utifrån vad vi presenterat i bakgrunden gällande lokala handlingsplaner för mentorskap. Detta gör att 
vi inte alltid vet vad som förväntas av oss som mentor, och medför en risk för att uppdraget utförs 
olika av olika mentorer. I bakgrunden presenterar vi att det skall finnas lokala handlingsplaner 
gällande mentorskapet. Vår forskning har haft en för liten omfattning för att med säkerhet kunna säga 
att elevernas berättelser är den rätta bilden av mentorskapet i Sverige, varför vidare forskning krävs. 

5.4. Självkritik  
Examensarbetet har tre teman; förväntningar, erfarenheter och förhoppningar. Av dessa har vi främst 
tampats med nyanserna i förväntningar och förhoppningar, men de förtydligas på ett flertal ställen i 
rapporten. Vi upplever att vi kunde underlättat för såväl eleverna som för oss själva genom att 
formulera intervjuguiden annorlunda. Eleverna hade svårt att formulera förväntningar, och föll ofta in 
i att redogöra för erfarenheter. Det vi vill säga är att resultaten möjligtvis påverkats av att vi inte 
definierade begreppen för eleverna innan intervjuerna genomfördes, genom att visa figur 1. Vi anser 
därför att vår rapport blivit bättre om vi frångått iden om att redogöra för förväntningar, och istället 
lagt fokus på endast erfarenheter och förhoppningar. En lärdom vi tagit av denna studie är att begrepp 
för studiens utgångspunkt bör vara tydligt förklarade för de personer som deltar, i vårt fall eleverna. Vi 
vill dessutom poängtera att vi under intervjuerna, utifrån transkriberingen, upplever att vi ibland 
misslyckades med att hålla oss objektiva. Det faktum att vi är lärare och de vi intervjuar är elever kan 
således ha påverkat resultatet. 

6. Slutsatser  

I detta avsnitt kommer vi att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Syftet med uppsatsen är att 
bidra med ny kunskap om högstadieelevers förväntningar på och erfarenheter av mentorskap mellan 
lärare och elev, samt i vilken utsträckning förväntningarna uppfylls. Vidare var syftet att undersöka 
hur eleverna önskar att mentorskapet bör utformas i framtiden. 

I förhållande till studiens första forskningsfråga finner vi gemensamt för alla fokusgrupper att de 
förväntar sig att genom mentorskapet få hjälp med aktiviteter rörande sista skolåret, hålla koll på 
studieresultat, läxor och prov, samt genomföra framåtsyftande utvecklingssamtal. Litteraturen vi lyfter 
stödjer mycket av elevernas förväntningar, bl.a att utvecklingssamtalen ska vara framåtsyftande. 
Utifrån forskningsfråga två kan vi dra slutsatsen att elevers erfarenhet varierar i direkt samband med 
hur nuvarande mentor uppfyller elevens förväntningar. Här skiljer sig erfarenheterna åt med koppling 
till förhållandet mellan mentor och adept. Vår tredje forskningsfråga berör elevernas förhoppningar på 
framtida mentorskap och här återkommer många av elevernas förväntningar. Här nämns återigen 
mentorsträffarna och vitsen med att skapa struktur och påminna genom korta mentorträffar på 
morgonen. Utöver detta önskar eleverna mer individuell tid med, och större tillgänglighet till, 
mentorerna.  

Ny kunskap gällande mentorskap – Om eleverna fick styra över hur mentorskapet utformas skulle det 
delvis förändras. Med utgångspunkt ur figur 1, skiljer samtliga delar i viss utsträckning. 
Utvecklingssamtalen kunde hellre ligga på ämneslärares ansvar, medan det nya uppdraget extra koll 
uppstått. Med extra koll menar eleverna en kontinuerlig uppföljning av utbildningsrelaterad och social 
progression på individnivå. Förhoppningar och erfarenheter på mentorsträffar skiljer sig åt gällande 
omfattning och frekvens. Eleverna önskar ha mentorsträff en kort stund i början av varje skoldag, 
innehållande den information som ges på mentorsträffarna idag. Samt ett längre pass för att diskutera 
aktiviteter på gruppnivå, vilket de inte gör i den utsträckning som eleverna önskar. Eleverna vill att 
mentorerna ska utöva handledarstilarna terapeut och didaktiker och besitta egenskaperna skämtsam, 
ärlig och och rolig samt vara en förebild. Vidare förklaring kan fås ur Figur 2. 
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Ny kunskap gällande mentor – eleverna tillskriver mentorn två nya egenskaper utöver de Lindgrens 
(1997) studie nämner, nämligen trevlig och kompis. Rapportens övriga resultat styrks av tidigare 
forskning men då inte alltid ur ett elevperspektiv. Elever har enligt vår studie generellt samma 
uppfattning som beskrivits i uppsatsens teoretiska referensram. 

6.1. Förslag på vidare forskning 
Efter att vi genomfört denna studie har vi förstått behovet av att mentorskapet utifrån ett explicit 
elevperspektiv bör beaktas, då elevperspektivet påvisar en diskrepans mellan erfarenhet och 
förhoppning. Vi anser att vårt examensarbete inte kan tala för alla Sveriges skolor och föreslår därför 
vidare forskning. Utöver att göra bredare studier som denna hade det varit intressant att ta reda på 
rektorers syn på mentorskapet och därefter analysera skillnader mellan elev- och rektorsperspektiv, 
samt skolor emellan. Vi menar alltså att rektorer bör ta reda på vilka förhoppningar elever har på 
handledning. Förslagsvis görs liknande studier även på nationell nivå. Dessa kan ligga till grund för en, 
av skolverket utformad, uppdragsbeskrivning för arbetsuppgiften mentor. I den beskrivningen skall 
det tydligt framgå vad mentorsuppdragets syfte är. Det behövs också tydliga riktlinjer för hur 
mentorsuppdraget ska utformas.
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Vad förväntar ni er att en mentor ska göra? - Era förväntningar 

a. Vilka förväntningar har ni gällande antal mentorer under er tid på 
högstadiet? 

b. Mentorsträffar - upplägg - regelbundenhet - innehåll   
1. Hur ofta förväntar ni er en mentorsträff? (antal gånger 

per vecka) 
2. Hur ser era förväntningar ut på hur en sådan träff? 
3. Utifrån er förväntningar, berätta: 

i. Hur förväntar ni att mötet inleds?  
ii. Vad förväntar ni er att göra?  

iii. Vad förväntar ni er att prata om? 
iv. Förväntar ni er någon hjälp under mötet? 

1. I vilken form?  
4. Hur lång är den förväntade tiden för mentorsträffar?  

 
c. Berätta hur ni ser på mentorns uppdrag på er skola…  

1. Vilken förväntningar har ni?  
a. Gällande studier? 
b. Gällande sociala bitar? 
c. Gällande något annat? 

2. Varför tror ni att uppdraget mentor finns på er skola?  
 

d. Vad förväntar ni er av er nuvarande mentor? 
1. Angående studier - hålla koll 
2. I form av personligt stöd 
3. I form av tillräckligt med tid 

i. Färre elever per mentor? 
ii. Längre mentorstid, och eller fler gånger? 

4. Vilka personliga egenskaper förväntar du dig att en 
mentor besitter? 

a. Vilka är bra? 
b. Vilka är mindre bra? 
c. Vilka saknas? 

 
Utifrån er egen erfarenhet, vad gör en mentor? - Era erfarenhet 
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e. Hur många mentorer har ni haft under er högstadietid?  
f. Mentorsträffar - upplägg - regelbundenhet - innehåll   

1. Hur ofta har ni mentorsträff? (antal gånger per vecka) 
2. Berätta för oss hur en träff med er mentor kan se ut? 
3. Utifrån er erfarenhet, berätta: 

i. Hur började mötet?  
ii. Vad gjorde ni?  

iii. Vad pratade ni om? 
iv. Hur såg upplägget ut (tema)?  

4. Vad fick Ni hjälp med vid dessa tillfällen?  
5. Hur länge varade mentorstiden?  

 
g. Berätta, utifrån er egen erfarenhet, om vilka uppgifter era mentorer 

utför.  
1. Får ni som grupp hjälp med något? Exempelvis? 
2. Får Ni som individer hjälp med något? Exempelvis? 
3. Får vårdnadshavare hjälp med något? Exempelvis? 
4. Berätta hur Er mentor uppfyller dessa? 

a. Gentemot gruppen? 
b. Gentemot individen? 
c. Gentemot vårdnadshavare? 

 
h. Vilka personliga egenskaper har din nuvarande mentor? 

1. Om Ni haft fler än en mentor (se fråga 1)  
Vilka olika egenskaper har dessa personer haft?  

a. Vilka var bra? 
b. Vilka var mindre bra? 

 
i. Utifrån er erfarenhet, anser ni att de behov av stöd ni har tillgodoses av 

er skola (genom mentorsuppdraget)? 
 

j. Berätta hur er skola möjliggör mentorns uppdrag…  
1. Hur möjliggörs detta? 

a. Gällande studier? 
b. Gällande sociala bitar? 
c. Gällande något annat? 

2. Varför har ni mentorer på er skola?  
 

 

Om ni fick bestämma själva, hur skulle mentorns uppdrag se ut? - Era 
förhoppningar 
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k. Om Ni fick omforma eller förändra något i en mentorns uppdrag,  
           hur skulle det då se ut?  

1. Vilka arbetsuppgifter? 
2. För vem anser ni att mentorn i första hand skall finnas 

för? 
3. Hur många elever skall en mentor ha? 
4. Hur mycket tid skall finnas per elev? 
5. Hur ofta ska man träffas?  

a. Hur skulle ni vilja att dessa träffar såg ut? 
l. Hurdan skall en mentor vara, som person?  
m. Vilket stöd skulle ni vilja ha av en mentor? 

1. Angående studier - hålla koll 
a. vad kan göras annorlunda än idag? 

2. I form av personligt stöd 
a. vad kan göras annorlunda än idag? 

3. I form av tillräckligt med tid 
a. vad kan göras annorlunda än idag? 

i. Färre elever per mentor? 
ii. Längre mentorstid, och eller fler gånger? 

 
 

Övrigt - Era synpunkter 

n. Övriga kommentarer  
 

 

Tack för Er medverkan. Vi återkopplar genom en kopia av först en kopia an 
transkriberingarna, och senare Exjobbet om Ni önskar?
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Bilaga 2 - Informationsbrev till elever 

För kännedom 
Vi (Olov Angeria och Nicklas Tarvainen) skriver ett examensarbete där vi vill undersöka hur elever 
upplever mentorskapet. Vi vill veta vad elever på högstadiet tycker om mentorskapet och vilken 
funktion en mentor bör, kan och förväntas ha. För att söka svar på dessa frågor genomför 
vi  fokusgruppsintervjuer med elever på högstadiet. Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan 
transkriberas. Resultaten kommer att redovisas i en rapport. 

Syfte (informationskravet):  

Syftet med vår forskning är att genom ett elevperspektiv bidra med ny kunskap kring hur elever på 
högstadieskolor upplever och definierar lärares ”organiserat mentorskap". Vidare är syftet att 
undersöka de förväntningar elever har på en mentor, och i vilken utsträckning dessa uppfylls? 

Metod: 
De metoder som kommer att användas är Intervjuer i fokusgrupper, som spelas in för att sedan 
transkriberas.  

Anonymitet (konfidentialitetskravet):  
All data som samlas in i projektet kommer att anonymiseras genom att eleverna som intervjuas 
kommer i rapporten att hänvisas till med alias. Skolan där intervjuerna genomförs kommer att 
presenteras som “en skola i norrland”.   

Redovisning:  
Resultatet kommer att redovisas i en rapport. Denna rapport kommer att redovisas för personer i 
fokusgruppen, samt för personal och handledare på Umeå Universitet. Alla examensarbeten arkiveras 
sedan på Universitetets portal Diva. Personerna som deltar i forskningen kommer även att få ta del av 
rapporten. Enligt nyttjandekravet kommer uppgifter insamlade om enskilda personer endast användas 
i forskningsändamål.   

Frivilligt (samtyckeskravet):  
Deltagare i forskningen har själva rätt att bestämma över sin medverkan. Deltagare har även rätten att 
när som helst avbryta sin medverkan i forskningen. Vårdnadshavares underskrift krävs om eleven ej 
fyllt 15 år. 

Elevens signatur   Vårdnadshavares signatur 

___________________________  ___________________________ 

___________________________  ___________________________ 

Namnförtydligande    Namnförtydligande 

Bilaga 3 Teoretisk metod 
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3.1 Teoretisk metod 

3.1.1 Litteratursökning 

För att finna litteratur att utgå ifrån i vår studie har vi med hjälp av sökorden handledare, mentor, 
mentorskap, skola, skollag, uppdrag, utvecklingssamtal, funnit vetenskapliga artiklar via databaserna 
DiVA och Google Scholar, artiklar via Googles sökmotor samt lagar och förordningar via skolverkets 
och regeringens hemsidor. Vidare har vi på Umeå Universitetsbibliotek hittat kurslitteratur på ämnet 
att skriva uppsats. Vi har även tagit hjälp av litteraturlistor i de avhandlingar som anges i 
litteraturlistan för att bredda vårt urval av litteratur, detta då det inte finns mycket forskning kring 
ämnet vi studerar. 

3.1.2 Urval av litteratur  

Handledare beskrivs utifrån Nordevall (2011) och Åsén (2014) som forskat kring olika typer av 
handledning. I bakgrunden lyfts även olika handledarstilar och vad dessa stilar baseras på. Detta för 
att kunna se om vi i vår forskning kan se huruvida någon av stilarna kan passa in med elevernas 
beskrivning av handledning. Vidare beskrivs vad som är viktigast som handledare gentemot den adept 
du ska handleda. Utöver detta så har bakgrunden baserats mycket utifrån boken en väg till utveckling 
som är en handbok i mentorskap, skriven av Ulla Lindgren 1997. Den boken lyfter dels 
utvecklingssamtal, men även olika egenskaper som en mentor bör ha. Utöver detta beskriver vi även 
några andra personers erfarenheter av mentorskap, dock utifrån ett annat perspektiv än just det 
elevperspektiv vi vill undersöka. Vi önskar rapportera elevperspektivet explicit. Utifrån vad vi funnit i 
vårt sökande av litteratur har vi endast funnit EN relevant avhandling just ur ett elevperspektiv. Denna 
har dock ett fokus på hur elever når målen, snarare än det vad vi vill ta reda på. 

3.1.2.1 Avhandlingar 

Fransson, Göran (2006) doktorsavhandling handledning, annat område för att jämföra med. 

Hansman, C. A. (2002) perspektiv på mentorskap, används i bakgrund. 

Hylander, I. (2001), fokusgrupper, Används i metod. 

Höstfält, Gabriella  (2015), utvecklingssamtal och elevperspektiv, används i bakgrund och analys  

Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2005), handledarstilar, används i bakgrund och analys  

Nordevall, Elisabeth (2011) mentorns uppdrag, används genomgående. 

Åsén, Nordström, Elisabeth (2014) Handledares lärande, används i bakgrund och analys  

3.1.2.2 Böcker 

Emsheimer & Göhl (2002). - behandlar handledningen ur den handleddes perspektiv såväl som ur 
handledarens, används i bakgrund. 

Hjerm, Mikael & Lindgren, Simon (2010), hur man skriver uppsats. Metod 

Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt  Krohn. (1996) , grundbok i forskningsmetodik, i metod. 

Nationalencyklopedien [NE.] (2015) 
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Lindgren, Ulla (1997) teoretisk bakgrund till vad mentorskap betyder, används genomgående. 

3.1.2.3 Myndighetspublikationer 

Lpf94, Lpo94 och Lgr11 

Prop. 1990/91:18 och Prop. 2009/10:165 

SFS 1971:2356 och SFS 2010:800  

SOU 199:63 

3.1.2.4 Övriga 

Skolvärlden (2016), mentorskap ur ett lärarperspektiv, används i inledningen 

Vetenskapsrådet, för att får information om etik, används vid utskick och metod 

3.1.3 Källkritik 

Vi har använt oss av sex stycken avhandlingar, varav fyra direkt behandlar ämnet mentorskap. Endas 
en av dessa avhandlingar behandlar elevperspektivet. Detta är också en anledning till att vi ville lyfta 
just elevperspektivet. Två av avhandlingarna, Hansons och Franssons, är äldre än nuvarande läroplan. 
Men då de används i bakgrunden respektive som jämförelse för att beskriva mentorns uppdrag 
historiskt finner vi dem högst relevanta. 

Vidare har vi använt oss av sex böcker. Två av dessa behandlar hur en uppsats skall skrivas. Den ena är 
relativt ny, den andra något äldre. Båda är dock relevanta då detta område har ändrats nämnvärt. De 
övriga böckerna används utifrån själva innehållet i vår studie. Dessa böcker är genomgående gamla. 
Dessa används generellt för bakgrunden där vi anser att de har hög relevans. Det finns dock en bok 
som sticker ut. Denna bok är Lindgrens bok från 1997. Vi använder denna bok genomgående i vår 
rapport trots att den är så gammal. Tyvärr finns det inte särskilt mycket skrivet kring det ämne vi valt 
att skriva om. Vi tycker icke desto mindre att boken är relevant, inte minst med tanke på det stöd vi 
finner för innehållet i den betydligt nyare avhandlingen på samma område av Nordevall (2011).  

Utöver dessa har vi använt oss av myndighetsmaterial och övriga källor som är nya och aktuella för 
vårt ämne. 

 


