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Sammanfattning 

Mentorskap har blivit vanligt i svenska gymnasieskolor sedan 1990-talet. Syftet med den 
här studien har varit att undersöka och beskriva vad som är mentors uppdrag, med särskilt 
fokus på frågan om vilken betydelse mentor har för elever i matematiksvårigheter. 
Forskningsansatsen är fenomenologisk och det empiriska materialet kommer från 
individuella djupintervjuer med en rektor samt fem lärare som har mentorsuppdrag. 
Resultatet har analyserats ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv, och visar att 
mentorsuppdraget är otydligt. Det råder delade meningar om vad som är viktigt i 
mentorsrollen. En funktion är dock entydig, att mentor utgör ett personligt stöd för sina 
elever. Studien visar därmed att eftersom framgångar och misslyckanden i 
matematikstudier är starkt kopplat till självförtroende kan mentor vara av stor betydelse 
för elever i matematiksvårigheter. Ett hinder för detta upptäcktes dock då flera av 
mentorerna uttryckte en osäkerhet inför att stötta eleverna när det gäller studier i 
matematik till skillnad från alla andra ämnen.  	
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Inledning 
Matematiken spelar en viktig roll i vårt samhälle. Den kan användas för att studera 

och analysera samband i omvärlden. Det betyder att förmågan att använda 

matematik är av samma karaktär som förmågan att använda det egna språket 

(Engström, 2003).  I skolan är matematik för många barn och ungdomar 

förknippat med spännande utmaningar och tillfredsställande utveckling. 

Kunskaper och förmågor i matematik består av en komplex blandning av att kunna 

se samband och mönster av olika slag, att ta till sig och förstå både det svenska 

fackspråket i ämnet och ett omfattande symbolspråk. Vidare finns ett stort utbud 

av överenskomna metoder för beräkningar av olika slag – algoritmer - som man 

behöver lära sig att förstå och använda. Man behöver också ha öppna sinnen för 

att vända och vrida på problem, och tänka kreativt, för olika möjliga vägar att gå 

vidare i många problemlösningsäventyr. 

Tyvärr är detta inte bara till glädje för alla. För många blir matematiken under 

kortare eller längre perioder istället en obegriplig pina som i värsta fall knäcker 

självkänslan på grund av upprepade misslyckanden. Det är snabbt hänt att tappa 

en liten pusselbit i allt det komplexa, och då kan man som skolelev få känslan av 

att ha missat väldigt mycket. 

Många, många elever har sagt till mig under de 26 år jag arbetat som 

matematiklärare på högstadiet och gymnasiet att – jag förstår ingenting, och jag 

vågar påstå att det aldrig har varit sant. Alla som sagt så har förstått en hel del, 

men ändå tappat greppet om helheten.  

Misslyckanden i matematik är ett stort problem och många av mina funderingar i 

arbetet som lärare kretsar kring vad och hur vi behöver agera annorlunda i 

skolan för att fler barn och ungdomar ska få uppleva lyckan i att våga tänka 

matematik, och att lyckas med sina matematikstudier.  

Forskning har visat att matematikämnet är tydligt kopplat till självkänsla och 

självförtroende. Jag har arbetat som mentor i många år och enligt min erfarenhet 

har man då oftast en personlig kontakt med sina elever och goda möjligheter att 

stötta dem när de känner sig osäkra. När relationen är positiv och stabil har man 

möjlighet att stärka deras självförtroende. Detta har initierat mina funderingar 

kring mentorskapets roll för elevernas matematikstudier. 
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Syfte och frågeställningar  

 

I detta uppsatsarbete vill jag tydliggöra vilken roll mentor har i gymnasieskolan, 

dels för elever generellt, dels för elever i matematiksvårigheter. Hur beskrivs 

uppdraget i styrdokument, av skolledare och av mentorerna själva? 

  

 

• Hur tolkas mentors uppdrag av lärare och skolledare på en 

gymnasieskola? 

 

• Vilken roll och betydelse kan mentorn ha för elever i 

matematiksvårigheter? 
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Bakgrund                                                                                                               
För att ge perspektiv på införandet av mentorskap i skolan inleds bakgrunden med 

en historik om gymnasieskolan i Sverige från 1970-talet till slutet av 1990-talet. 

Vidare beskrivs hur och när mentorskap tas upp i styrdokumenten samt i tidigare 

forskning. Avslutningsvis presenteras forskning om samband mellan elevers 

självförtroende och deras framgångar respektive svårigheter i matematikstudier.  

 

Mentorskap i gymnasieskolans historia 
Under efterkrigstiden reformerades och omstrukturerades hela det svenska 

skolväsendet under stark styrning av riksdag och regering. Både grundskolan, 

gymnasieskolan och den kommunala vuxenskolan utvecklades då till att bli 

tillgängliga för alla i riket, oberoende av bostadsort och social bakgrund (SOU 

1997:107). 

År 1991 beslöt riksdagen om en reformering av gymnasieskolan som innebar att 

två förändringar skulle genomföras samtidigt (Skolverket, 2000). 

Ansvarspropositionen syftade till att decentralisera skolan och  

öppna den för lokala initiativ för att på så sätt utveckla den. 

Gymnasiepropositionen syftade till att åstadkomma en högre  

kvalitet i utbildningen och en ökad flexibilitet i skolans 

organisation – förändringar som ansågs nödvändiga med tanke 

på de allt snabbare omvärldsförändringarna (s.13). 

Andelen ungdomar som gick direkt till gymnasieskolan ökade från 70 % år 1970 

till 81,4 % år 1990, men målen i skolan hade inte nåtts i tillräckligt stor 

utsträckning (SOU 1997:127).  

Några år senare kom Kommittén för gymnasieskolans utveckling med sitt 

slutbetänkande, Den nya gymnasieskolan – problem och möjligheter (SOU 

1997:127). Där konstaterades att andelen ungdomar som gick direkt till 

gymnasieskolan från grundskolan hade ökat än mer till 98 %, vilket bedömdes 

som tillfredsställande och även mycket bra i en internationell jämförelse. 

Det är alltså under de senare åren på 1990-talet som man kan börja se den svenska 

gymnasieskolan som en skola för alla. Från och med då går praktiskt taget alla 
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ungdomar direkt från grundskolan till någon av utbildningarna som erbjuds på 

gymnasieskolan. Gymnasieskolan var och är fortfarande inte obligatorisk, men 

kommittén konstaterade att över 80 % av dem som var långtidsarbetslösa endast 

hade grundskola eller en kortare yrkesutbildning, och menade att det i praktiken 

inte längre var fråga om ett val till en frivillig gymnasieskola. Kommittén 

påpekade att detta ställde nya krav på gymnasieskolan. 

Det bör innebära en ännu större utmaning för alla, skolpolitiker, 

skolans personal och eleverna själva, att göra gymnasieskolan så 

bra att ungdomarna upplever sin utbildning i gymnasieskolan 

som meningsfull och utvecklande (s.27).  

I sitt slutbetänkande tar Kommittén för gymnasieskolans utveckling upp behovet 

av och fördelar med utvecklingssamtal och mentorskap, som är fokus för denna 

studie. Kommittén betonade att situationen för unga kan kännas otrygg, i 

synnerhet för de elever som har svårigheter i något ämne, och menade därför att 

systemet med mentor/handledare som har nära kontakt med ett mindre antal elever 

är bra. Mentorer/handledare hade införts istället för klassföreståndare i samband 

med att man införde den kursutformade gymnasieskolan, men kommittén 

påpekade att detta likväl hade kunnat göras i den linjebaserade skolan. Kommittén 

uttryckte att utvecklingssamtal är bra som ett medel för närmare kontakt mellan 

lärare och elev, ... som en viktig möjlighet för eleverna att få – och ge – 

information om vad som behövs för att eleven skall kunna slutföra framgångsrika 

studier i gymnasieskolan (s.42).  

Kommittén refererar till Skolverkets (1995) rapport som avslöjade att elever som 

valt bort ett ämne eller helt slutat i gymnasieskolan sällan pratat med någon lärare 

om problemen i skolan. Rapporten ger många exempel på hur brister i lärares och 

rektors tolkning av elevers ”nödsignaler” leder till att elever istället lämnar ämnet 

eller gymnasieskolan helt och hållet. Kommittén för gymnasieskolans utveckling 

(SOU 1997:107) framhåller vikten av att elever med svårigheter i något ämne 

tidigt uppmärksammas och får stöd i en form som passar dem. Tidiga stödinsatser 

är avsevärt effektivare än motsvarande timmars undervisning sedan eleven gått 

hela kursen och fått betyget icke godkänt (s.155).  
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Man betonar att utvecklingssamtal kan vara värdefulla om de genomförs med 

regelbundenhet, t.ex. en gång per termin, och att ... slutsatser i sådana samtal kan 

dokumenteras i den individuella studieplan som enligt läroplanen varje elev i 

dialog med skolan skall göra upp och vid olika tillfällen under skoltiden revidera 

(s.10). 

Kommittén uttalar sig även positivt om att en del mentorer träffar sina elever i 

grupp varje vecka, och menar att man därigenom bygger upp en social gemenskap 

i gruppen som kan bli starkare än den man får i en klass. 

 

Mentorskap i styrdokumenten 
Det finns i Skollagen, i gymnasieskolans läroplan och i Skolverkets Allmänna råd 

en rad beskrivningar av uppdrag som skolan som helhet ansvarar för, och som kan 

hänföras till mentorsuppdraget, men inget av benämningarna mentor, handledare 

eller klassföreståndare används i skolans styrdokument. Det är istället rektors 

ansvar att leda och fördela arbetet i skolan. Här presenteras de delar ur 

styrdokumenten som har relevans för mentorskapet i skolan. 

 Det är skolans uppgift enligt skollagen att skapa förutsättningar för alla elever att 

utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. I detta ligger att skolan 

har ett kompensatoriskt uppdrag. Vi ska ta hänsyn till alla elevers olika behov, och 

sträva efter att uppväga skillnader i deras förutsättningar. Detta innebär enligt 

Skolverket, att organisera verksamheten på individ-, grupp- och skolnivå så att 

eleverna får förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 

mål (SKOLFS 2014:40, s.10).  

Centralt och viktigt för varje elev är vilka mål han eller hon tänker sig att ha med 

sina studier. Skollagen uttrycker att studie- och yrkesvägledning är en rättighet för 

alla elever och rektor har enligt läroplanen ett särskilt ansvar för att varje elev får 

stöd till att formulera sina mål.  Eleven ska öka sin förmåga att analysera olika 

valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser dessa kan ha och medvetet kunna 

ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av samlade 

erfarenheter och kunskaper.   

Självkännedom handlar, enligt Skolverket, om att utveckla kunskaper om sig själv 

och att få insikter om sina starka sidor och sidor som kan utvecklas. 
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 Egenskaper, intressen, värderingar, attityder, kompetenser och 

förmågor påverkar de val eleven gör och är pusselbitar i 

processen att förstå sig själv i förhållande till en tänkt framtid 

(SKOLFS 2013:180, s.27). 

Lärare ska enligt läroplanen fortlöpande ge eleverna information om framgångar 

och utvecklingsbehov i studierna. I en sådan återkoppling, menar Skolverket 

(2013) att det finns stora möjligheter att bredda elevens kunskaper om sig själv, 

och ge exempel på hur dessa kan komma till användning i vidare studier och 

arbetsliv. Det påpekas också att återkopplingen kan ta sin utgångspunkt i det 

läraren vet om elevens intressen, ambitioner och framtidsdrömmar för att motivera 

och lyfta fram vad eleven kan behöva utveckla för att nå sina mål. Lärare ska 

också fortlöpande samverka med vårdnadshavare och informera om elevernas 

skolsituation och kunskapsutveckling. Förutom lärares återkoppling till eleven om 

dennes kunskapsutveckling är det enligt Skolverket av stor betydelse att skolan 

ger eleverna möjlighet att reflektera kring sig själva i förhållande till studie- och 

yrkesval 

Skollagen (2010:800) är tydlig med att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag, 

att hänsyn ska tas till elevers olika behov, och att stöd och stimulans ska ges så att 

de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 

barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen	(1 kap. 

4§). För elever som hamnar i matematiksvårigheter är det av största vikt att 

bekymren upptäcks snarast möjligt. Genom att sätta in tidiga och adekvata 

stödinsatser ges alla elever förutsättningar att utvecklas i riktning mot 

utbildningens mål, och det är viktigt enligt Skolverket (SKOLFS 2014:40), att 

lärare och övrig skolpersonal tidigt uppmärksammar tecken på och signaler om att 

en elev kan vara i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. I gymnasieskolan 

utgår bedömningen från hur eleven utvecklas mot att nå kunskapskraven i olika 

kurser respektive kravnivån i olika ämnesområden.  

Extra anpassningar är en stödinsats som inte kräver något formellt beslut och som 

normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för 

den ordinarie undervisningen. Det kan handla om att hjälpa en elev med att planera 
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och strukturera ett schema över skoldagen, eller att ge extra tydliga instruktioner 

eller stöd för att sätta igång arbetet.  

Skolverket poängterar att det är viktigt att undersöka hur organisationen omkring 

eleven ser ut, innan individinriktade stödinsatser eventuellt sätts in. Ibland kan 

förändringar i organisationen omkring eleven vara tillräckligt för att skapa 

förutsättningar för utveckling (SKOLFS 2014:40). Det kan bland annat ske genom 

att se över hur resurser fördelas, vilka pedagogiska metoder som används, hur 

den aktuella elevgruppen fungerar och hur elevens lärmiljöer är organiserade 

(s.10). Skolverket (2014) påpekar också vikten av att hitta former för hur lärare 

och övrig personal kan samarbeta om de extra anpassningarna och elevens 

utveckling.  

 

Mentorskap i tidigare forskning   
Svenska akademins ordbok förklarar mentor som en person som handleder en 

yngre oerfaren person. Synonymer enligt ordboken är handledare, rådgivare, 

uppfostrare och även den äldre benämningen informator. Buckhöj och Lindgren 

(1999) menar att mentorskap så som det benämns inom näringslivet fortfarande 

oftast syftar på en relation mellan två personer, mentorn som är mer erfaren och 

adepten som vill utvecklas. Författarna menar efter en utredning av begreppen 

mentor, handledare och tutor, att mentorskap i skolan snarare kan ses som en 

syntes mellan dessa tre företeelser, och ställer sig därför tveksamma till om mentor 

är rätt benämning. Trots detta väljer de att använda orden som arbetsnamn med 

tanke på att mentor och mentorskap redan tycks ha fått fäste ute på skolorna 

(s.13). 

Lindgren (1997) menar att mentorskap är fokuserat på personlig utveckling. 

Mentorn ska kunna få eleven att öppna sig genom att kunna lyssna, ställa frågor 

och ge råd utifrån sin egen erfarenhet, hjälpa till att utveckla självförtroende, 

uppmuntra och utmana.  Mentor ska vara en förebild, en samtalspartner, en 

inspiratör och gärna också en kontaktbyggare som kan visa på framkomliga vägar 

(s.13). Enligt Buckhöj och Lindgren (1999) har mentor ett stort elevvårdande 

ansvar när det gäller att elever ska uppnå kursplanernas övergripande mål och må 

bra i skolan. Dessutom är mentorn den som har den fortlöpande kontakten med 
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hemmet, med andra undervisande lärare och med skolledningen. Mentor 

sammanställer också skriftlig information om sina mentorselever och ansvarar för 

att åtgärdsprogram vid behov skrivs, följs upp och utvärderas. 

Möllås (2009) drar slutsatsen att delaktigheten i den egna lärandeprocessen är en 

avgörande faktor för elever som når framgång trots en komplicerad skolgång och 

livssituation i övrigt. Hon menar att detta ställer krav på kontinuerliga samtal där 

inte minst mentor intar en central roll. Buckhöj och Lindgren (1999) framhåller i 

likhet med Möllås, vikten av att elever ska ha inflytande och ansvar för det egna 

lärandet, och menar att relationen lärare – elev är viktig för att elevens behov sätts 

i centrum. Författarna menar att mentorskap kan ha ett mycket stort värde när det 

gäller att skapa dessa personliga möten i skolan. Vidare framhåller de att det krävs 

att mentorn aktivt vill skapa ett förhållande till eleverna byggt på ömsesidig 

respekt, förtroende och tillit, för att mentorskapet ska få den funktion det är ämnat 

att ha. Mentorn ska på ett stödjande sätt visa på framkomliga vägar utifrån elevens 

reflektioner, och det är vad eleven vill med sin utbildning, utifrån kursplanens 

mål, som ska komma i fokus (s. 14).  

Buckhöj och Lindgren (1999) påtalar att lärare i motsats till andra yrkesgrupper 

som arbetar med handledning, oftast inte har någon utbildning i att ställa 

processfrågor, öppna frågor. De menar att frågor med ”rätta svar” fortfarande har 

starkt fäste bland många lärare.  

Nordevall (2011) konstaterar att det kunskapssystem som mentor kan bygga upp 

kring en elev, när mentorskapet fungerar bra, kan ge mentorn underlag för att 

påverka skolans strukturer och öka elevens utrymme för lärande och delaktighet 

både på individ- och gruppnivå. Mentorns utvecklings- och mentorssamtal med 

sina ansvarselever tycks skapa dialogiska läranderum, som ger mentorn en 

helhetsbild av den enskilde elevens skolsituation. Nordevall (2011) visar i sin 

studie att mentorn och eleven i samtalen sätter ord på elevens lärande, identifierar 

hinder och söker strategier för att lösa uppkomna problem.  

 I samtalen synliggörs villkor och förutsättningar som är 

betydelsefulla för elevens lärandesituation. Både mentorn och 

eleven lär om elevens lärande och får kunskap för planering och 

beslut som har att göra med elevens lärandesituation (s. 160). 
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I två av de studerade klasserna var lärandesituationen till en början problematisk 

både för enskilda elever och klassen som helhet och studien visar hur mentorn kan 

vända på situationen. 

Flera kritiska aspekter för mentorns genomförande av sitt uppdrag visas dock 

också i Nordevalls (2011) studie. Mentorernas samarbete med övriga lärare och 

arbetslag kring elever i behov av särskilt stöd är inte utvecklat på skolnivå enligt 

Nordevall. Styrningen och utformningen av uppdraget är upp till de enskilda 

mentorerna och lärarna har dessutom ingen utbildning för uppdraget. Detta gör 

enligt Nordevall att det finns en uppenbar risk för att likvärdigheten brister i 

bemötandet av elever. 

Ahlberg (2001) poängterar att kommunikation och samarbete i skolan är en 

förutsättning för att skapa en gemensam inriktning och flexibilitet i arbetet för att 

stödja elever i svårigheter. Det handlar om att upptäcka problem, utbyta 

erfarenheter och information samt att samarbeta mot ett gemensamt mål (s.147). 

Hon nämner en del exempel på hur en alltför begränsad kännedom om en elev kan 

leda till att skolans insatser blir sämre än nödvändigt, och menar att det finns en 

uppenbar risk att man inte ser eleverna i det sammanhang de befinner sig i, utan 

man söker efter andra förklaringar till att en elev hamnat i svårigheter. Exempelvis 

menar hon att betydelsen av kognitiva faktorer för inlärning i matematik riskerar 

att överbetonas, och att detta kan medföra att även lärare sänker förväntningarna 

på en elevs prestationer.  

En ensidig betoning av elevernas kognitiva förutsättningar kan 

även förstärka föreställningar om att det är vissa elever som har 

förmågan att lära sig och använda matematik - medan andra inte 

besitter de egenskaperna (s. 134).	 

Andra exempel som tas upp är att elevers integritet ibland inte beaktas. En flicka 

i årskurs 6 på grundskolan fick en lärobok i matematik för årskurs 2, vilket gav 

upphov till kommentarer från andra elever. Hon ville aldrig mer räkna.  

Enligt Ljungblad (2003) är det extra viktigt för ett barn i matematiksvårigheter att 

ha en god relation till sin ansvarslärare, så att eleven, föräldrarna och läraren vågar 
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ta upp problem som dyker upp. Jag utgår från att Ljungblads betydelse av 

ansvarslärare kan jämföras med en mentor.	

 

 

Matematik och självförtroende 
Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den 

utvecklas både ur praktiska behov och ur människans nyfikenhet och lust att 

utforska matematiken som sådan. Undervisningen i matematik ska enligt 

läroplanens (Skolverket, 2011) ämnesmål stärka elevernas tilltro till sin förmåga 

att använda matematik i olika sammanhang samt ge utrymme åt problemlösning 

som både mål och medel (s.90). 

 Det finns flera exempel i litteraturen på att matematikstudier och matematiska 

förmågor är starkt förknippat med självförtroende. Betydelsen av emotionella 

aspekter som attityder, förhållningssätt och elevernas bristande tilltro till den egna 

förmågan betonas alltmer i forskning om matematiksvårigheter enligt Ahlberg 

(2001). Hon pekar på att elever som har en god självuppfattning i matematik oftast 

även har en god självuppfattning överlag, och det motsatta gäller elever som inte 

har höga tankar om sin egen förmåga i matematik (s.126). Dessutom poängterar 

hon att elever med dåligt självförtroende blir mer och mer pessimistiska om sin 

matematiska förmåga med stigande ålder. Linnanmäki (2005) uttrycker också att 

matematiken och undervisningen i matematik är särpräglad och avviker från 

skolans övriga ämnen på ett flertal sätt. Matematikämnet väcker starka reaktioner 

och elever är mer oroade över sina prestationer i matematik än i övriga ämnen. 

Negativa upplevelser i samband med matematik är mycket vanliga enligt 

Linnanmäki (2005), och hon påpekar att matematik torde vara ett av de få ämnen 

i skolan som har ett särskilt forskningsområde inriktat på oro och ångest, kallat 

matematikängslan (s. 2). Elever med matematikängslan karakteriseras bland annat 

av inlärd hjälplöshet vilket innebär att de inte tar några egna initiativ för att lösa 

en uppgift utan genast vänder sig till läraren för att få hjälp. Den här osäkerheten 

inför matematikämnet talar enligt min mening för, att mentor med sin personliga 

relation till eleven, kan vara ett viktigt stöd när det gäller matematikstudier. 
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Linnanmäki menar att attityderna i matematiken är knutna till de egna 

prestationerna i ämnet och inte som i andra ämnen till ämnesinnehållet. 
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Teoretiska utgångspunkter	 
Fenomenologi               
Forskningsansatsen är fenomenologisk. Hartman (1998) uttrycker att vi i en 

fenomenologisk undersökning söker kunskap om strukturen och essensen i 

erfarenheten hos en grupp människor. I motsats till positivismen betonar man 

inom fenomenologin att saker och ting kan betraktas på olika sätt av olika 

människor vid olika tidpunkter och under olika omständigheter – och att varje 

alternativ version måste erkännas som giltig i sig (Denscombe, 2009, s.114). 

Därför betonas subjektivitet framför objektivitet inom fenomenologin, liksom 

beskrivning snarare än analys och tolkning snarare än mätning.  

Fenomenologisk forskning söker, enligt Denscombe (2009), ofta efter människors 

uppfattningar, attityder och känslor, vilket står i kontrast mot positivistisk 

forskning som är inställd på att hitta den universella sanningen. Min studie bygger 

på beskrivningar som människor gör av sina sinnesintryck och erfarenheter om 

fenomenet mentorskap i gymnasieskolan. Fenomenologin hjälper mig att förstå 

hur uppdraget som mentor beskrivs av dem som har uppdraget och vilken 

betydelse mentorskapet kan ha för eleverna i gymnasieskolan, med särskilt fokus 

på elever i matematiksvårigheter. 

 

Ramfaktorteoretiskt perspektiv 
Ramfaktorteoretiskt tänkande introducerades inom pedagogisk forskning på 

1960-talet av Urban Dahllöf (1967). Han visade att undervisning formas av ramar 

som begränsar det pedagogiska handlandet. I slutet av 50 -  och början av 60-talet 

fanns olika skolformer parallellt i Sverige och det fanns behov av att studera och 

jämföra bland andra realskolan, enhetsskolan och grundskolan. Dahllöf (1967) 

menade att sammanblandningen av organisatoriska och innehållsmässiga 

reformer gör det praktiskt taget omöjligt att särskilja effekterna av dem (s.262).  

Ramfaktorteorin innebar, enligt Lundgren (1994), ett nytt sätt att se på hur villkor 

för utbildning förhåller sig till resultat av utbildning. Dahllöf formulerade teorin 

först utifrån frågor kring hur undervisningen i praktiken formas av de villkor som 

skolan som organisation ger (Lundgren, 1994). Det som styr inramar vad som är 
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möjligt (s.8). Ramarna utgör yttre gränser, och vi behöver förstå den process som 

sker innanför dessa gränser. Resultaten av utbildning kan aldrig förklaras om vi 

inte analyserar hur själva processen utformas (s.8). Därmed ändrade Dahllöf 

frågan om hur resultat av pedagogisk verksamhet ska mätas till den vetenskapligt 

intressantare frågan varför olika resultat uppnås (Lundgren, 1984, s.70). 

  

Begreppet ram definierades av Dahllöf som faktorer vilka begränsar den faktiska 

undervisningsprocessen och över vilka de som undervisar och undervisas inte har 

någon kontroll (Lundgren, 1983, s.233), och han syftade i huvudsak på fysiska 

och administrativa ramar.  

 

Lundgren (1983) vidareutvecklade begreppet och gör en distinktion mellan: 

1. Konstitutionella ramar (inkluderar skollag, författningar, läroplaner) 

2.  Organisatoriska ramar (inkluderar organisatoriska åtgärder relaterade till     

       ekonomiska resurser som gruppstorlekar och fördelning av tid). Dessa ramar   

       kan också ha en ideologisk motivering som t ex regler för    

       elevsammansättningen i klasser och skolor (s.233). 

3. Fysiska ramar (inkluderar byggnader, läromedel, laboratorier, utrustning) 
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Metod  
Urval      
Gymnasieskolan där undersökningen utfördes ligger i centrum av en stad i norra 

Sverige. De utbildningar som finns på skolan är Barn- och Fritid, Ekonomi, 

Humanistiskt, Naturvetenskapligt och Samhällsvetenskapligt program. De 24 

undervisande lärarna som arbetade minst halvtid på skolan var organiserade i 5 

arbetslag kring de olika programmen. Varje lag hade ett gemensamt arbetsrum 

och dessa var placerade i olika delar av skolan. Lärarna i respektive arbetslag var 

mentorer för 8 - 23 elever var från alla tre årskurser inom ett eller två program. 

Skolan är fristående och startades av en grupp lärare. Vid tiden för 

undersökningen hade skolan drygt 300 elever under utbildning. De flesta eleverna 

bodde i stadens närområden, men flera reste också dagligen upp till 5 mil enkel 

resa från mindre orter i länet.  

Urvalet av informanter gjordes enligt principen om maximal variation. Enligt 

Hartman (1998) är tanken med det att man ska bredda förståelsen och inte bara 

beskriva något som delas av de flesta som tillhör en viss grupp. Som urvalsram 

användes en översikt över den aktuella skolans arbetslag med uppgifter om vilka 

kurser respektive lärare undervisar i. Från urvalsramen kunde sedan lärare väljas 

så att det fanns en representant från varje arbetslag, en från varje ämnesinriktning 

samt jämnt fördelat män och kvinnor. För att ytterligare bredda variationen är 

informanterna valda utifrån tanken att de ska representera synen på mentorskap 

från tre olika perspektiv. Lärare som själva är mentorer har framför allt 

individperspektiv på eleverna, och som ämneslärare har de samtidigt grupp-

perspektiv. Rektor ser mentorskapet även i ett organisatoriskt perspektiv. Denna 

uppdelning kan inte förutsättas stämma genomgående, utan man bör vara beredd 

på att alla informanterna kan glida emellan dessa perspektiv. Enligt Hartman 

(1998) kan man inte fragmentera människors livsvärld utan man är i en kvalitativ 

undersökning ute efter att förstå hur människan upplever sin situation. I valet av 

informanter fanns ändå tanken att de tre olika perspektiven skulle finnas med tack 

vare deras olika professioner. 
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De utvalda personerna tillfrågades om de ville och hade möjlighet att ställa upp 

på en intervju genom ett brev via mail där uppsatsarbetet kort presenterades 

(Bilaga 1). De kunde på ett delat dokument föreslå tider som passade dem under 

de dagar jag avsatt för intervjuer. För att det inte skulle kännas alltför stressigt att 

ställa upp mitt under en vanlig arbetsdag, och med bara några dagars varsel, 

begränsades tiden för varje intervju till cirka 30 minuter. Alla tillfrågade ställde 

upp och verkade tycka att det var intressant att sitta ner och skärpa tanken kring 

mentorskapet en stund. Det blev totalt 6 intervjuer med en rektor, en lärare som är 

både mentor, ämneslärare och resurslärare i matematik samt 4 ämneslärare tillika 

mentorer. 

 

Undersökningsmetod och datainsamling  
För att få veta mer om vilken roll och betydelse lärares uppdrag som mentor har 

för elever i gymnasieskolan valde jag att göra en kvalitativ fallstudie. En kvalitativ 

undersökning, karakteriseras enligt Hartman (1998) av att man försöker nå 

förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer. Här söker man 

inte svar på frågorna hur mycket och hur många, som man ofta gör i 

surveyundersökningar, utan vill istället nå en djupare förståelse för hur människan 

upplever sin situation. Patel och Davidson (2003) menar att syftet med kvalitativa 

undersökningar är att skaffa en annan och djupare kunskap än den fragmentariska 

kunskap som vi ofta får med kvantitativa metoder. Tanken med att koncentrera 

sig på bara en undersökningsenhet i stället för många, är att man genom att studera 

det enskilda fallet kan få insikter som inte kommit fram om man försöker täcka 

ett stort antal enheter (Denscombe, 2009). Fallstudien ger, enligt Denscombe, 

mycket större möjligheter att gå på djupet och upptäcka saker som kanske inte 

skulle ha blivit synliga vid en mer ytlig undersökning (s.60).  

Merriam (1994) menar att fallstudier även kan beskrivas som heuristiska vilket 

innebär att de utvecklar läsarens förståelse av ”fallet” genom att de ger möjligheter 

till nya upptäckter av omvärlden. Enligt Guba och Lincoln (1981) är fallstudien 

en holistisk och verklighetstrogen beskrivning som till stor del bygger på tyst 

kunskap.  För att söka nå denna djupare förståelse och dessutom få en helhetsbild 

av vad mentorskap i gymnasieskolan är, valdes djupintervjuer som metod att 
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samla information.  För att få beskrivningar av mentorskapet både ur ett 

organisatoriskt perspektiv, ett grupperspektiv samt ett individperspektiv 

tillfrågades rektor, resurslärare i matematik samt mentorer som undervisar inom 

olika ämnesområden, för att få ta del av deras erfarenheter.  

Kvale (2009) understryker att eftersom fenomenologin innebär en fokusering på 

medvetandet och livsvärlden, så är det viktigt att vara öppen för intervjupersoners 

erfarenheter, prioritering och exakta beskrivningar. Denscombe (2009) menar, i 

likhet med Kvale, att det ställs stora krav inom fenomenologiska undersökningar, 

på att de intervjuade personerna får möjlighet att uttrycka sig utan att bli alltför 

styrda, och att man som intervjuare har möjlighet att ställa följdfrågor när något 

är oklart eller otydligt (Denscombe, 2009). Därför valde jag att ha 

semistrukturerade djupintervjuer.  Man har då en färdig lista med frågor som man 

vill ha besvarade, dvs. hög grad av standardisering, men man är flexibel när det 

gäller ämnenas ordningsföljd och låter den intervjuade utveckla sina idéer och tala 

mer utförligt jämfört med en helt strukturerad intervju.   

Målsättningen att få en bild av mentorernas uppfattning av sin roll gör det 

angeläget att alla intervjuer behandlar några utvalda frågeområden som förväntas 

vara av intresse. Det är samtidigt viktigt att ha möjlighet att följa upp olika 

personers svar som kan gå i olika riktningar, även utanför de områden som 

förväntas utifrån de i förväg formulerade frågorna. Intervjuerna var därför en 

kombination av strukturerade och kvalitativa enligt Johansson och Svedners 

(2010) definition. I den kvalitativa intervjun är, enligt dem, endast frågeområdena 

bestämda, medan frågorna kan variera från intervju till intervju, beroende på hur 

den intervjuade svarar och vilka aspekter denne tar upp. De menar att syftet med 

den kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge så uttömmande svar som 

möjligt. Då måste frågorna anpassas så att intervjupersonen får möjlighet att ta 

upp allt hon har på hjärtat (s.35). 

 

Databearbetning och Analysmetod 
Transkriptionstexterna ska noga läsas igenom flera gånger för att man ska se vilka 

olika infallsvinklar på mentorskap som kommit fram i intervjuerna och som är 

intressanta för att kunna svara på forskningsfrågorna. Processen ska utmynna i ett 
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antal kategorier som får bilda grund för resultatet. Denscombe (2009) kallar 

processen för en dataanalysspiral. Olika textfärg i datorns skrivprogram 

underlättar det praktiska arbetet med att sortera och sortera om texten i olika teman 

eller kategorier.   

För att förstå hur mentorsuppdraget i gymnasieskolan beskrivs och tolkas, samt 

vilken betydelse mentor kan ha för elever i matematiksvårigheter ska 

ramfaktorteorin användas som vägledning vid analysen. Lundgren (1983) menar 

att man behöver strukturera studier av hur lärare och elever utformar sitt arbete 

inom de ramar som finns. De ramar som används i studien är konstitutionella 

ramar, organisatoriska ramar samt fysiska ramar. För varje iakttagelse angående 

mentorskapet som sorteras fram i resultatet undersöks vilka ramar som begränsar 

respektive möjliggör i just det sammanhanget. Lärarnas syn på mentorskapet kan 

komma att hänföras till alla dessa tre ramkategorier, beroende av vad deras 

beskrivningar fokuserar på. Om mentorsarbetet exempelvis påverkas av skolans 

styrdokument faller det inom konstitutionella ramar. Om det påverkas av var 

lärarnas arbetsplatser är placerade i skolan kan det ligga antingen inom 

organisatoriska eller fysiska ramar eller en kombination av dem.  Styr- och 

ledarramar kan hållas både inom den första kategorin, konstitution och inom den 

andra kategorin, organisation. I den här studien kommer rektors syn på 

mentorskapet att placeras inom organisationsramar i analysarbetet. Det kan 

exempelvis handla om hur rektor tolkar och ser på sina uppdrag samt om hur 

rektors arbetsbeskrivning av uppdraget mentorskap når fram i organisationen. 

Genomförande 
Intervjuguiden, (Bilaga 2) utformades så att de första frågorna rörde mentorskap 

generellt och sen mer inriktat på den aktuella skolan, arbetslaget, för den enskilde 

läraren samt specifikt för elever med matematiksvårigheter. För intervjun med 

rektor formulerades frågorna om något, med ambitionen att beröra samma 

frågeställningar som för lärarna men ur rektors organisatoriska perspektiv. 

Frågorna är inspirerade av Nordevalls (2011) guide, där hon också intervjuade 

gymnasielärare angående mentorskap.  

Lokalen som användes var ett litet ostört grupprum på skolan. Intervjuerna 

spelades in för att senare transkriberas. Det var inte tänkbart att hålla intervjuerna 
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i minnet eller att skriva tillräckligt utförliga fältanteckningar för att det skulle bli 

användbart för analys. Ljudupptagningar erbjuder en permanent och närmast 

fullständig dokumentation när det gäller det som sägs under intervjun, enligt 

Denscombe (2009, s.259).  

Fältanteckningar fördes också under intervjuerna. En fördel med att föra 

anteckningar är enligt Johansson och Svedner (2010) att det kan bli naturliga 

pauser i samtalet när man skriver. Dessa tysta pauser kan bidra till att den 

intervjuade får tid att tänka efter i lugn och ro och kan fortsätta utveckla sina svar. 

Det finns annars en risk enligt författarna att man som ovan intervjuare forcerar 

samtalet till nästa fråga. När man antecknar blir det också naturligt med 

speglingar, vilket innebär att man sammanfattar den intervjuades svar för att få 

bekräftat att man förstått rätt. Detta kan också enligt Johansson och Svedner bidra 

till att samtalet hålls kvar vid ämnet och svaret kan fördjupas.  

 

Etik 
I studien har Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer för god forskningssed noga 

beaktats. Enligt rådet handlar det om att väga olika typer av intressen mot varandra 

på ett rimligt sätt. Forskarnas intresse av att få fram ny kunskap behöver vägas 

mot de medverkandes och berördas intresse av att få skydd mot integritetsintrång 

och mot insyn i sitt privatliv. Lärarna i min studie fick en inbjudan med e-post 

som beskrev syftet med studien och information om att det var helt frivilligt att 

vara med och låta sig intervjuas (Bilaga 1). 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska forskaren informera de berörda om 

forskningens syfte och vilka villkor som gäller för deras medverkan. 

Vetenskapsrådet (2011) framhåller fyra begrepp som viktiga i forskning som 

involverar människor: sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet.  

Behovet av sekretess och tystnadsplikt har begrundats och bedömts ligga utanför 

denna studie på grund av att inga uppgifter om enskildas personliga förhållanden 

behandlas (Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400, 23 kap.). Kravet på 

anonymitet uppfylls genom att de medverkande personerna har avidentifierats. 

Inspelningsfiler och transkriberingsfiler från intervjuerna har märkts med nummer 

istället för namn så att de medverkande inte kan identifieras. Källmaterialet 
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förvaras på ett säkert sätt så att obehöriga inte får tillgång till uppgifterna. Kravet 

på konfidentialitet anses därmed uppfyllt.  

Materialet finns tillgängligt för Umeå universitet som enligt Vetenskapsrådet 

(2011) äger materialet, och kan besluta att insyn i forskningsmaterialet är befogat 

och nödvändigt. Om inte universitetet meddelar något annat kommer materialet 

att förstöras när uppsatsarbetet är avslutat.  

 

Reliabilitet – tillförlitlighet  
Reliabilitet handlar enligt Kvale och Brinkman (2009) om resultatets 

tillförlitlighet och huruvida det kan kontrolleras på ett objektivt sätt. Då den här 

studien bygger på kvalitativa djupintervjuer är det svårt att hävda att en annan 

forskare skulle kunna genomlysa mätmetoden och upprepa den såsom ofta är 

möjligt i kvantitativa studier.  

Begreppet reliabilitet får enligt Patel och Davidson (2003) en annan innebörd i 

kvalitativ forskning jämfört med det kvantitativa fallet. Reliabilitetsbegreppet 

antas närma sig validitetsbegreppet i kvalitativa studier. Dessa två begrepp är så 

sammanflätade att kvalitativa forskare sällan använder begreppet reliabilitet. 

Istället får begreppet validitet en vidare innebörd inom kvalitativ forskning 

(s.103).  

För att så långt som möjligt öka tillförlitligheten gjordes semistrukturerade 

intervjuer med en intervjuguide (Bilaga 2) som i stora delar är kopierad från 

Nordevalls (2011) avhandling. Den följdes i alla intervjuer så långt att varje fråga 

i samtalet började med samma formulering, direkt från guiden.  

	

Validitet – trovärdighet 
Är data av rätt typ för att undersöka ämnet och har data uppmätts på ett riktigt 

sätt? Vilka åtgärder har vidtagits för att övertyga forskningens läsare om att data 

med rimlig sannolikhet är exakta och träffsäkra (Denscombe, 2009)? I kvalitativa 

intervjuer handlar det, enligt Kvale och Brinkman (2009), delvis om intervjuarens 

skicklighet i sättet att ställa okomplicerade frågor och kunna föra fram samtalet 

utan att lämna möjlighet till missuppfattningar och misstolkningar, samt tolka 

svaren rätt för att kunna gå vidare i samtalet och ställa följdfrågor.  
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För att undvika att ställa otydliga frågor användes delar av en intervjuguide från 

Nordevalls (2011) avhandling om mentorskap. Det var också en stor fördel att 

skriva anteckningar under intervjuerna. Anteckningarna användes endast i 

begränsad utsträckning som data, men under samtalen uppstod värdefulla 

naturliga tankepauser för båda parter tack vare skrivandet. Denscombe (2009) 

påpekar att det i kvalitativa intervjuer är viktigt att kunna kontrollera att man har 

uppfattat den intervjuade på ett korrekt sätt, och pauserna gav naturliga tillfällen 

att tänka efter både angående följdfrågor och eventuella frågor för att verifiera att 

jag uppfattat rätt.  

En generell regel är enligt Denscombe (2009) att den intervjuade behöver känna 

sig bekväm i forskarens närvaro. Han menar att en sådan känsla av bekvämlighet 

beror på det ämne som undersöks och respondentens förhandsinställning (s. 44).  

Denscombe nämner vidare att det kan finnas en tendens att skräddarsy svaren så 

att de stämmer överens med vad den intervjuade misstänker är forskarens 

synpunkt – för att göra honom eller henne glad. Då blir datakvaliteten lidande.  

Jag som utförde studien satt vid tiden för intervjuerna i skolans styrelse, en 

maktposition som självklart kan påverka hur man svarar på mina frågor. Trots 

detta valde jag att göra studien på den aktuella skolan. Deltagarna vet att jag har 

idéer och förväntningar om vilka tankar som ska ligga till grund för skolans arbete. 

Det innebär också en risk för att jag själv tolkar informationen så som jag helst 

vill att det ska vara. Jag känner mig dock övertygad om att deltagarna vet att jag 

är öppen för att se svagheter i skolans verksamhet och organisation och att det 

sker en ständig utveckling.  

Något som kan vara problematiskt med intervjuer är transkriberingen. När en 

intervju transkriberas omvandlas talspråk till skriftspråk och många delar av det 

verbala språket går förlorade (Denscombe, 2009). Det är därför viktigt för 

validiteten av undersökningen att vi är medvetna om hur vi hanterar informationen 

och vilken påverkan det i sin tur har för analysen (Patel & Davidson, 2003). 

Intervjuerna transkriberades ordagrant inför databearbetningen för att undvika 

omedvetna tolkningar i det steget av processen.  

För att öka möjligheten till genomlysning har många direktcitat från intervjuerna 

presenterats i resultatet, vilket kan ge läsaren en tydligare bild av hur samtalen har 
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förts. Ett mål enligt Patel och Davidson (2003) är en väl avvägd balans mellan 

citat och kommenterande text. Om citaten är för få och den färdiga tolkningen 

överväger så är läsaren utlämnad åt en färdig tolkning och kan själv inte avgöra 

dess trovärdighet (s.120). 
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Resultat 
Resultatet presenteras i tre delar som behandlar mentors roll och uppdrag, 

förväntningar på mentor från berörda skolaktörer samt mentorns samarbete med 

andra lärare och andra yrkesgrupper verksamma inom skolan. Analysen med hjälp 

av ramfaktorteorin görs sedan med samma uppdelning som resultatet under 

rubriken Analys och diskussion.  

 

Mentors roll och uppdrag 
Mentors roll och uppdrag delas in i tre områden som framkommit i intervjuerna. 

Först behandlas lärarnas syn på mentors funktion som personligt stöd för eleverna 

i skolan och vad som enligt lärarnas uppfattning kännetecknar en bra mentor. 

Därefter beskrivs hur mentor behöver lotsa elever vidare till andra yrkesgrupper 

när de behöver hjälp som inte bedöms höra till mentors uppdrag. Under den tredje 

och sista rubriken beskrivs mentors specifika uppdrag som karriärvägledare. 

 

Mentor som personligt stöd 

Uppdraget som mentor beskrivs på många olika sätt av de intervjuade. Det som 

återkommer hos alla, är att mentor ska bevaka att eleven får ihop sina poäng med 

godkänt resultat, följa upp elevens frånvaro samt ha kontakt med elevens 

målsmän. Alla nämner också på något sätt de obligatoriska utvecklingssamtal som 

varje elev ska ha en gång per termin. I övrigt skiljer sig beskrivningarna åt en hel 

del både vad gäller mentorsuppdragets innehåll och vad man gör för att uppnå det. 

Flera lärare poängterar vikten av att mentor utgör ett personligt stöd för eleven 

under gymnasietiden, någon att vända sig till om det är något problem, antingen 

med studier eller privat.   De uttrycker också att mentor samlar information om 

och har en överblick över elevens studiesituation och livssituation.  

Några exempel på utsagor om denna omsorg från intervjuerna i studien är: 

  – Jag har ett ansvar för att det funkar bra... att det finns någon som är ansvarig 

för en elev, och 

 – Det är som en föräldraroll.   
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Mentor beskrivs som; 

 – ... elevens ansvarige på skolan, 

– ... den som ser hela eleven, människan, och 

– ... som elevens advokat i vissa fall, som får föra elevens talan, 

– ... någon som finns som ett stöd för eleven, att ta hand om honom eller henne 

under skoltiden. 

– … så man vet vem man ska vända sig till, och som man kan gå till om det är nåt 

problem med antingen studier eller privat eller så, och 

  – ... en positiv kraft åt eleven när det behövs. 

Exempel tas upp då elever på olika sätt hamnat i svåra personliga situationer och 

man som mentor stöttat och hjälpt eleven. En av lärarna påpekar att detta är oerhört 

viktigt och minns en elev som ofta stannade hemma för att sova när hon drabbats 

av en personlig sorg. Här behövdes mycket stöd till eleven för att få distans och 

hjälp att strukturera sin kaotiska tillvaro. 

På olika sätt nämner flera av lärarna vikten av att ungdomarna får med sig bra 

minnen från sin gymnasietid och att man som mentor kan göra skillnad.   

En av lärarna tänker att  

– Vi möter en elev och kan påverka hans framtida liv. En del kan ha tappat 

intresset för studier och skolan, det var bara skit med skolan, jag ska aldrig mer 

gå... och det kan bli tvärtom, dom växer... man får aldrig glömma bort det. Hur 

än man tycker så måste man försöka. 

Läraren menar att man som mentor aldrig får tappa tron på att en elev kan 

utvecklas på ett positivt sätt. 

Kriterier för en bra mentor uppges vara att kunna få kontakt genom samtalet, 

dialogen, 

 – ... att kunna läsa eleven, kunna läsa mellan raderna, kunna tolka kroppsspråk, 

uttryck... så att man inte tittar bara på studieresultatet, uttrycker en av lärarna, 

och en annan säger att 

– Det är viktigt att man hinner träffa varje elev, att sitta ner några gånger per 

termin och prata, Hur går det?  Hur känns det? ... så att man lär känna varandra, 

för annars är det svårt att bygga en relation och få ett förtroende.  
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Läraren poängterar att det inte räcker med att träffa eleverna i grupp utan man 

måste ha flera enskilda samtal för att få detta förtroende.   

Ytterligare en lärare säger att det viktiga är att 

 – ... lyssna på dom... dom får prata... många gånger behöver man inte säga 

nånting utan dom får prata ur sig. 

Andra kriterier för en bra mentor som nämns är att man är lyhörd, och att man 

bryr sig om sin mentorselev och verkligen visar att man finns där och har inblick 

i elevens situation och försöker bygga en bra relation. 

 – Man behöver vara bra på att vara intresserad av att lära känna människor 

överlag, säger en av lärarna.  

Skillnaden mellan rollen som undervisande lärare respektive mentor uppges vara 

att man som mentor ska vara genuint... intresserad av elevens person, inte bara 

som matematikelev eller svenskaelev.  Där ingår också att ha ett intresse för 

elevens fritid menar en lärare. 

En av lärarna som intervjuas ger en bild av att olika elever har olika behov av sin 

mentor, då målet är att varje elev ska utvecklas personligt. Exempel ges att för 

vissa elever handlar det om att dom ... ska komma hit över huvud taget, och att 

man som mentor då framför allt måste motivera eleven, ... att förklara vitsen med 

att fullgöra utbildningen.   

För en del andra elever är det viktigast att lära känna klasskamraterna säger samma 

lärare. Det nämns också att elever på olika program har olika behov, men med ett 

förbehåll om att man riskerar att generalisera för grovt.  Elever på program där 

motivationen för studier redan är hög behöver till exempel ... hitta nån slags 

fritidssysselsättning så dom mår bättre, och... jobba samarbetsinriktat med lära-

känna-övningar, menar en av lärarna.  Uppdraget som mentor beskrivs då som en 

kombination av många olika behov, uppgifter och prioriteringar. 

Flera av lärarna nämner att det är viktigt att ta hand om ettorna på ett bra sätt i 

början, men en lärare tillägger att mentorsbiten bör avta ju äldre eleverna blir för 

att de ska lära sig att bli självgående. 

 – Det mynnar ju mot att dom ska ta eget ansvar på nåt sätt... vi får inte curla dom 

för mycket... dom måste få gå på nitarna på nåt sätt, uttrycker läraren. 
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Alla lärarna i intervjuerna beskriver att de under de första dagarna eller veckorna 

har ett enskilt lära-känna-samtal med varje ny mentorselev. Efter det har man 

diskuterat på skolan om det ska hållas ett ytterligare fördjupat samtal med varje 

elev innan det första utvecklingssamtalet. Några har följt den planen och andra 

inte, och rektor menar att formerna för detta behöver utvärderas mer innan man 

beslutar vilka rutiner som ska följas. Det viktiga är att varje mentor lär känna sina 

elever. En av lärarna poängterar även mentors ansvar att se till att eleverna lär 

känna varandra, för att bli trygga i skolmiljön. 

 

Mentor leder vidare 

Förutom den omsorg som beskrivs ovan där mentor själv hjälper och stöttar 

eleven, framträder också uppfattningen att mentor ansvarar för att leda eleven till 

rätt annan hjälp när det behövs. Lärarna uttrycker att mentor är den som ska ha en 

överblick över elevens hela situation och fånga upp eventuella problem och behov 

av hjälp.  

Några exempel på utsagor är: 

 – Som mentor ska man ha det övergripande ansvaret, man ska ... samla in en 

överblick, och reagera om en elev mår dåligt... oj, nu måste vi göra nånting!  

 – ... dom ska ha en bra studiesituation. 

 – Mentor är elevens länk till vart dom ska gå med olika ärenden. 

 Det kan handla om studieproblem, hälsoproblem, sociala problem eller om ... att 

få balans i tillvaron, uttrycker en av de intervjuade lärarna.  

Mentor ska till exempel 

 – ... se till att dom får gå på stödtid om dom inte har godkänt, särskilt i ämnen 

som dom måste ha för att få ut sina betyg, uttrycker en av lärarna, och fortsätter   

– Mentor har koll på sin grupp, så att alla är med, och får det dom behöver, så 

långt det går.  

En annan lärare är inne på samma sak och säger att 

– Mentor ska kolla att dom kan få hjälp i form av, först studietid och sen om det 

går att få in speciallärare om det behövs.  

Det som kallas stödtid eller studietid innebär, när det gäller matematik, att det 

finns matematiklärare tillgängliga i ett klassrum två eftermiddagar i veckan efter 
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lektionstid i 1,5 timme. Elever kan på eget initiativ sitta där och arbeta, men de 

kan också bli uppmanade av matematikläraren och/eller mentorn att gå dit för att 

få extra hjälp eller bara mer egen studietid. 

Flera av lärarna talar om att man som mentor uppmärksammar om en elev mår 

dåligt men att man sen lotsar vidare till andra professioner. Exempelvis säger en 

av lärarna att 

 – Jag leker inte kurator, för jag känner att det klarar jag inte av, och det orkar 

jag inte med...  och jag har inte den utbildningen, den professionaliteten heller.    

En annan lärare uttrycker att 

 – Jag kan ju bidra om jag känner att nu är det nånting, och menar att man kan 

leda eleven till elevhälsopersonal eller studie-och yrkesvägledare när man som 

mentor inte kan hjälpa till mer. En lärare säger att 

 – Då lämnar man en orosanmälan att nu räcker inte jag längre.  

 

Mentor som vägledare 

Några av lärarna menar att mentor är den expert som ska hjälpa till att leda eleven 

åt rätt håll i hela gymnasieskolan, med hjälp av bland annat studie-och 

yrkesvägledaren. Vägledningen uttrycks på olika sätt, och syftar dels på de val 

eleven ska göra i sin utbildning och dels på att ... försöka få eleven att hitta nån 

form av fokus i sina studier.  Mentor benämns som vägledare och en som ska lotsa 

åt rätt håll.   

Den viktigaste uppgiften för mentor, enligt en av lärarna, är att eleverna vet och 

förstår vad det aktuella utbildningsprogrammet innebär. De ska veta vad som ingår 

i utbildningen och vilka val man som elev kan göra samt vilka följder dessa val 

får för framtida möjligheter, menar läraren och påpekar att 

– Det är viktigt att jag känner mig trygg i att kunna samtala med mina 

mentorselever, att jag vet vad jag pratar om, att jag är påläst på det program som 

eleven går. 

    – Min viktigaste roll är att de ska ha en skolgång som är värdefull, säger en 

annan lärare, och syftar på att tiden i skolan ska vara värdefull för elevens framtid.   

Ordet karriärvägledning används inte i intervjuerna, men några av lärarna 

beskriver ett ansvar som kort kan benämnas så. 
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Förväntningar på mentor 
Inledningsvis tas rektorns syn på mentorsuppdraget upp samt vilken utbildning 

och introduktion som ges till uppdraget. Efter detta redovisas de förväntningar 

elever, föräldrar, kollegor och rektor har på mentorn. 

Rektors syn på mentorsuppdraget 

Rektor anser att mentorsrollen är viktig för att hålla fast vid ett elevcentrerat 

synsätt på skolan och menar att mentorsuppdraget präglar läraren till ett 

elevcentrerat tänkande. 

  – Om inte mentorer skulle ha funnits, då tror jag vi skulle backa till 50-talet. Vi 

skulle ha en skola med risk för pennalism och vi skulle ha en skola där lärarna  

bara kommer och undervisar, och sen går dom hem, uttrycker rektorn. 

På frågan om hur en önskementor ser ut svarar rektor att 

 – ... det är nån som genuint bryr sig om eleverna, och uppfyller värdegrunden, 

när det gäller allt... jämställdhet... demokrati... och hela det synsättet.   

Rektorn menar att om det synsättet finns i grunden, så blir mycket av arbetet med 

eleverna bra som en direkt följd av detta. 

Mentor likställs med en ledsagare och en förebild, och ett stöd för att man ska 

klara skolan.  Speciellt betydelsefull är mentorn om en elev känner sig utanför 

eller har svårt med studierna menar rektorn, och nämner exempel på elever som 

har betyget F i något ämne, till exempel matematik, från grundskolan som de 

måste läsa in. Om mentorn då har en bra överblick och är aktiv med att prata med 

de lärare och speciallärare som berörs så sätter det arbetet igång snabbt enligt 

rektorn, som tillägger att om mentorn däremot är mindre aktiv i det läget med 

syftet att eleven ska ta ansvar själv, då blir resultatet inte lika bra.  

Ett annat exempel som rektor nämner är elever som har en diagnos, eller får en 

diagnos under gymnasietiden. Då kan mentorn vara avgörande för att eleven ska 

fortsätta sina tre år på gymnasiet menar rektorn, och ger som exempel att 

 – … om mentorn pratar med familjen och lärare och lägger upp planer för dom   

så kan det vara helt avgörande för att dom ska gå kvar.   

Rektor menar att om eleven och familjen känner en närhet och ett förtroende i 

kontakten med mentorn, så motverkar det en oro och vilsenhet som kan uppstå 

inför nya situationer i skolan.    
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Elevers förväntningar på mentor enligt lärare och rektor  

Lärarna får frågan om vad de tror att eleverna förväntar sig av mentor.  

– Att jag ska veta allt, svarar en av lärarna med ett skratt, och förtydligar: 

– Jag ska nog kunna hitta svaren på deras funderingar. ... jag ska veta hur deras 

utbildning ska kunna utformas, utifrån vilka val de vill göra.  

 Här framhölls vägledningen som en central uppgift för mentorn.  

Två av lärarna uttryckte att elever har väldigt olika förväntningar på mentor.  

– Jag tror inte att eleverna kommer med nån gemensam bild av hur mentorskap 

ska fungera från högstadiet, sa en av dem.  

En lärare upplevde att det finns ungdomar som nästan inte förväntar sig något alls 

bara för att man är vuxen. Dock trodde läraren att de allra flesta eleverna ... vill ha 

en mentor som dom känner bryr sig, som vet vem dom är. 

– Jag tror att dom vill ha en relation men det varierar nog väldigt mycket, 

uttryckte läraren. 

Rektor trodde att många elever som kommer till gymnasiet har en bild av att det 

finns ett avstånd mellan vuxenvärlden och eleven, 

– ... men sen när dom har varit här några veckor så förändras det, ... då förstår 

dom den här mentorsrollen på ett annat sätt.  

Då menar rektor också att eleverna får mer och mer förtroende för sina respektive 

mentorer och förstår att det är dit dom ska gå om dom behöver hjälp av något slag. 

 

Föräldrars förväntningar på mentor enligt lärare och rektor 
Lärarna får frågan vad de tror att föräldrar, vårdnadshavare förväntar sig av 

mentor.  Den bild som målas upp är att mentor förväntas följa ungdomarnas 

studier och skolsituation på nära håll och finnas tillgänglig när det finns behov av 

kontakt från hemmet. Mentor förväntas också kontakta hemmet om det uppstår 

problem av något slag för deras barn i skolan. 

– Jag tror att deras förväntningar på mig som mentor är att jag ska vara nåbar, 

och att jag kan vägleda deras ungdomar på rätt sätt, svarar en av lärarna och ... 

att jag finns där om det behövs. 
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En annan uttrycker det som att man är länken mellan skolan och hemmet och att 

föräldrarna förväntar sig att man har inblick i hur det går för deras barn. 

 – Dom förväntar sig att blir det nånting så hör vi av oss, om det är frånvaro eller 

det inte funkar bra.  

Om en elev hamnar i svårigheter i matematik till exempel så menar lärarna att 

föräldrar förväntar sig att få veta det av mentor.  En av lärarna minns ett exempel 

då en mattelärare signalerade att det inte gick bra för en elev. Detta var i maj 

månad och mentorn kontaktade föräldrarna. Mamman blev mycket upprörd över 

att få veta en sådan sak så sent på terminen, men efter några upprörda samtal 

mellan mamman och matteläraren fungerade samarbetet bra.   

Läraren påpekar i sammanhanget att situationer som denna förutsätter goda 

kommunikationer och att det är en utmaning för mentor att fortsätta ha insyn i hur 

arbetet fortskrider, vilket föräldrarna förväntar att man har, även när det är någon 

annan som håller i det egentliga arbetet, i det här fallet elevens matematiklärare. 

 

Rektors förväntningar på mentorerna 

Rektor lägger stor vikt vid att mentor får kontakt och skapar en relation med varje 

elev och menar att de mentorer som skapar en bra relation också snabbt 

uppmärksammar om en elev inte trivs eller inte mår bra. Då kan dom också hjälpa 

om det behövs, menar rektor, och förtydligar: 

 – Visst skulle jag kunna säga att det är jätteviktigt att de har koll på närvaron, 

men om en elev inte är närvarande så beror det ganska många gånger på nåt helt 

annat, och har dom då kontakten så kan vi lösa det, jobba med det. 

Rektor ser också mentors kontakter med hemmet som en trygghet för föräldrarna, 

och menar att om mentor hör av sig i början av första året och de får en bra relation, 

då känner föräldrarna att de kan kontakta mentorn senare om de är oroliga över 

något angående deras barn. 

När mentor får signaler, en orosanmälan, om att en elev befinner sig i svårigheter, 

till exempel i matematik, förväntar sig rektor att mentor snabbt ska kontakta 

arbetslaget, undervisande lärare och vårdnadshavare, för att få en bild av vad som 

är bekymmer. 
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Mentorernas uppdrag från rektor finns nedskrivet i ett dokument (Bil 3). I den 

ärendegång (Bil 4) som ska följas när det uppstår oro för en elev, exempelvis när 

det gäller matematikstudierna, framgår att en orosanmälan ska lämnas till både 

rektor och mentor om en lärare befarar att en elev inte kommer att klara godkänt 

betyg E i en kurs.   

Mentor är den som ska göra en pedagogisk utredning när rektor bedömer det 

nödvändigt. Mentor ansvarar också för att nödvändiga kontakter tas med 

vårdnadshavare, arbetslag, undervisande lärare, speciallärare, studie-och 

yrkesvägledare eller elevhälsopersonal när det finns behov av det. Om rektor 

beslutar att ett åtgärdsprogram ska upprättas är det mentor som ansvarar för det 

arbetet inklusive uppföljning. 

 

Kollegers förväntningar på mentor 

Alla tillfrågade lärare uttrycker att det viktigaste förväntningarna man har på 

mentor som kollega är att det finns en öppen och aktiv kommunikation angående 

eleverna. Om mentor känner till bekymmer som kan påverka en elevs studier ska 

undervisande lärare få reda på det, menar man. 

– Mina kolleger ska veta om det är nåt som dom bör veta i klassrumsmiljön och 

kanske i andra sammanhang, uttrycker en av lärarna, och syftar på sig själv som 

mentor. 

Formerna för den här kommunikationen beskrivs på mycket olika sätt, från att 

information byts över fikabordet eller med en lapp, till att det sker genom en 

kontinuerlig dialog i arbetslaget där man en gång per vecka tar upp aktuella 

elevärenden. Det kan exempelvis handla om tillfälligt hög frånvaro för en elev, 

som lärarna menar kan vara betydelsefull information för alla undervisande lärare 

om man ska kunna ta hänsyn till en elevs situation.  

En lärare gav som exempel att det kan låta så här: 

 – Jag hörde att den eleven har varit sjuk mycket och mår inte bra, och så får alla 

koll på det... så man har en öppen dialog. 

En av lärarna ger exempel på att det uppstår situationer ibland då man behöver 

veta mer om en elev, information som man kan ha fått tidigare, men som i det 

läget inte upplevdes som aktuell: 
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 – Jag hade en elev som blev ledsen vid en redovisning, och då måste jag fundera... 

Läraren drog sig då till minnes att det framkommit information om några elever i 

början av terminen som man skulle vara extra vaksam med, och kunde då gå till 

mentorn och fråga vad det var man skulle tänka på speciellt kring den eleven.  

Läraren poängterade med exemplet att det är viktigt att även mentor är beredd att 

bistå med information och samråd till undervisande lärare när det uppstår något 

oväntat kring en elev.    

Två lärare påtalar i intervjuerna vikten av att mentor får reda på av undervisande 

lärare när studierna inte går bra för en elev i en kurs. De menar att mentor är den 

som kan ha en samlad bild av elevens situation, men att man inte kan ha inblick 

hela tiden över vad som sker, utan behöver få information av kollegerna. Det bör 

dessutom ske snabbt menar en av lärarna, med motiveringen: 

 – Tid är ju så värdefullt, går det för lång tid så kan det ju bli svårt att plocka 

ikapp, så det tycker jag är jätteviktigt... att man ser snabbt vilka resurser jag kan 

utnyttja för elevens studier.   

En fortsatt dialog anses också nödvändig om det blir aktuellt med orosanmälan 

och eventuellt åtgärdsprogram.  

 

Utbildning och Introduktion till mentorsuppdraget  

De intervjuade lärarna vittnar alla om att de har lärt sig mentorsarbetet genom att 

prova sig fram med mer eller mindre stöd av kolleger. 

 – Det har nog mest varit learning by doing, uttrycker en av dem. 

 En annan lärare förklarar det så här:   

– Jag har väl egentligen inte fått nån introduktion till mentorsrollen från början, 

men sen har man ju på nåt vis fått erfarenhet på vägen, att man hör hur kolleger  

tänker och gör... man har byggt upp ett sätt att arbeta genom att ha gått bredvid 

nån.  

På en direkt fråga om lärarutbildningen svarar en lärare: 

 – Nej, det har inte funnits nånting i utbildningen, inget specifikt vad jag kan 

komma ihåg.  På VFU... nja, det var nog mer klassföreståndarskap (VFU= 

verksamhetsförlagd utbildning). 
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Lärarnas utsagor liknar varandra när de beskriver förhållanden på de olika skolor 

de har erfarenheter ifrån.  Det finns oftast någon form av manual för vilka 

uppgifter mentor har, man blir tilldelad en grupp elever och sen är det bara att sätta 

igång.  En av lärarna minns sin första introduktion till mentorskapet så här: 

– Först och främst är det du som ska ha utvecklingssamtal med eleven, du är 

mentor för dom här. Fråga mig om det är något.    

En annan lärare uttrycker det så här: 

– Jag tycker jag har fått en ganska bra introduktion på varje arbetsplats jag har 

varit. Så ofta är det någon kollega som berättar… sen måste man fråga, fråga, 

fråga. Det är så man lär sig mycket. 

I flera av intervjuerna understryker lärarna att de har haft och har bra stöttning av 

kolleger i arbetet som mentor. Ett par av lärarna nämner att de har stor nytta av att 

ha erfarenhet från olika skolor. Även erfarenhet av att vara förälder tas upp som 

något man har god nytta av som mentor. 

Det nämns också att det finns lärare som känner sig osäkra i mentorsrollen, och 

att det då är viktigt med det ständiga samtalet man för i arbetslaget för att de ... 

sakta men säkert ska växa in i rollen. 

 – Det är nog samtal och åter samtal som gäller, menar en av lärarna och syftar 

på att kolleger ständigt behöver vända och vrida på saker tillsammans. 

  – Om det var så att var och en sköter sitt då skulle jag nog byta jobb, avslutar 

läraren. 

Det uttrycks att nyanställda lärare borde få vara mentor tillsammans med en mer 

erfaren kollega i början. 

  – När man är ny, då tycker jag att man ska få gå bredvid en rutinerad mentor, 

uttrycker en av lärarna. 

 En annan föreslår att  

 – ... man kan ha en stor grupp tillsammans.  På ett halvår eller ett år så bör man 

ha skolat in den där läraren, och sen delar man upp mentorseleverna mellan sig.  

Rektor menar att introduktion till mentorsuppdraget är ett utvecklingsområde.   

– Vi har ju material för vad mentorsuppdraget är och blanketter och sånt där, och 

i höstas gick vi igenom det med alla, förklarar hen, och beskriver att personalen 
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suttit samlade och samtalat i grupper vid ett par tillfällen i fjol och i början av 

hösten. Rektor har dock uppfattningen att man aldrig är färdig med det arbetet.  

Detsamma handlar om många olika delar av lärarjobbet, exempelvis hur man 

bemöter elever i olika situationer och vad man gör när en elev hamnar i svårigheter 

i någon kurs. 

  – Det kommer alltid nya lärare och vissa saker tycker man själv är självklara, 

men så är det ju inte, säger rektorn, och menar att det behövs ett ständigt 

samtalande om de här frågorna. Hen ger som exempel att det kan komma lärare 

som anser att elever som gått en tid på gymnasiet är så gamla att de ska ta ansvar 

själva för sina studier. För en elev som till exempel riskerar ett F i matematik har 

det, menar rektor, stor betydelse att mentor är aktiv, kontaktar föräldrar och skapar 

en dialog för att hitta lösningar.   

För att få en samsyn i sådana här frågor måste man samtala mycket säger rektor 

och uttrycker att 

– Det kan behövas att vi diskuterar vad mentorsuppdraget är gång på gång på 

gång. 

 

Mentors samarbete 
Den tredje och sista delen av resultatredovisningen inleds med mentorernas och 

rektorns syn på samarbete generellt för att avslutningsvis fokusera hur samarbetet 

uttrycks när en elev hamnar i matematiksvårigheter.  

Mentorernas syn på samarbete 

Det kommer i studiens intervjuer upp flera olika skäl till att samarbetet i 

arbetslaget har stor betydelse för att mentorsarbetet ska fungera bra. Ett av skälen 

som tas upp är att man har olika mycket erfarenhet av mentorsrollen, men också 

olika mycket intresse för det.  

Här beskrivs att en erfaren lärare många gånger kan vara ett viktigt stöd för den 

mindre erfarne läraren. De lärare som valt yrket ... för att dom tycker om ämnet... 

och kanske tycker att annat är obekvämt, har också stor nytta av det samtal som 

hela tiden förs i arbetslaget. 

Ett annat skäl som anges för samarbete kolleger emellan, är att man rent praktiskt 

ska kunna hitta tid för enskilda samtal med sina mentorselever. Då krävs att man 
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kan föra en dialog mellan mentor och undervisande lärare om när en elev kan gå 

ifrån en lektion utan att missa något som är svårt att ta igen på egen hand. 

– Jag tänker mig att man är flexibel från olika håll.  Det är svårt för mig att hitta 

tid att sätta mig ner med mina mentorselever annars, uttrycker en av lärarna. 

Andra lärare nämner i intervjuerna fördelen med att komma överens om regler i 

arbetslaget när det gäller frånvaro och ledigheter. 

 – Då har vi jättemycket stöd i varann så att vi säger samma sak till nästa elev 

som kommer, menar en av lärarna.   

I samband med frågor om stöd för mentor föreslår ett par av lärarna att man i 

kollegiet skulle kunna ha organiserade samtal kring mentorskapet för att lära av 

varandra, ... där man sitter och lyssnar och diskuterar.  De menar att det skulle 

vara värdefullt att byta erfarenheter specifikt om mentorskapet. 

   – Det är så lätt att bara skriva ner en massa punkter så här… Jaha, det här ska 

du göra! ... men ...Hur gör man det då? vad ska man tänka på då? uttrycker en 

lärare och syftar på det dokument som beskriver vilka uppdrag mentor har på 

skolan.   

En annan lärare föreslår att man skulle kunna träna på att lyssna till exempel, och 

motiverar med att samtalen man har med elever handlar mycket om att lyssna.  

Det stöd man som mentor söker av andra än lärarkolleger beskrivs lite olika.  Flera 

av lärarna uttrycker att kurator, skolsköterska, rektor, studie- och yrkesvägledare 

samt resurslärare finns där som en resurs när man som mentor inte räcker till.   

Behovet av samarbete med kurator tas upp i flera exempel. 

 – Om det är känslomässiga saker och problem i privatlivet då skickar jag vidare, 

säger en av lärarna, och en annan uttryckte sig så här: 

– Har jag en elev som mår dåligt... jag kan ju inte agera psykolog, men jag kan 

hänvisa till (namn på kuratorn) och ta ett samtal med henne, och följa upp det 

tillsammans med eleven och henne.  

Det verkar inte vara självklart när mentor ska söka hjälp hos kurator, men ingen 

uttrycker heller detta avvägande som ett problem.  

Så här sa en lärare: 
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 – Nånstans är det ju en gräns... varsågod, jag fixar inte det där.  Det är ju bra att 

det är en tydlig gräns där... och ibland är kanske inte den gränsen så tydlig heller 

men... 

Läraren upptäcker vid närmare eftertanke att det inte är lätt att beskriva 

gränsdragningen mellan vilka problem man som mentor kan hantera och vilka 

problem man behöver hjälp med av kurator.  

På liknande sätt beskrivs ett behov av uppbackning när det gäller vägledning.   

– Jag kan hjälpa till att leda personen åt rätt håll... men med hjälp av syv till 

exempel...jag kan ju inte sitta på alla svar, säger en av lärarna, och en annan menar 

att om det är ... långt gånget med misslyckade studier, så går man till studie- och 

yrkesvägledaren.  

Det kommer också fram exempel på situationer då man som mentor bedömer att 

man ska gå direkt till rektor. En lärare säger att 

  – ... om en elev inte kommer till skolan eller håller på att bli underkänd i flera 

kurser, då kanske det blir (namn på rektor) man vänder sig till i så fall.  

Två av lärarna nämner också möjligheten att själv som mentor få stöd i sitt arbete.  

– Man brukar faktiskt kunna bolla med kurator ibland ... och då kan man få lite 

tips, och det är ju en jättebra resurs, säger en av lärarna.  En annan lärare samtalar 

regelbundet med både rektor och studie- och yrkesvägledaren när det gäller 

mentorsarbetet för att få råd och stöttning.  

De flesta uttalanden syftar här på att mentor hänvisar eleven vidare till någon av 

de nämnda professionerna, och två lärare nämner i det sammanhanget ett behov 

av uppföljning då någon eller några andra personer tagit sig an en mentorselev.  

De upplever att det i det läget är svårt att som mentor ha inblick i hur det går för 

eleven fortsättningsvis. 

  – Det är ju bra om man kan ha en uppföljning typ månadsvis eller nånting, 

uttrycker en av dem och menar att det bara handlar om att komma överens om hur 

kommunikationen ska gå till. 

 

Rektors syn på mentors samarbete  

Mentorn ses av rektor som kopplingen mellan eleven och flera andra befattningar 

som kan ha betydelse för eleven, exempelvis familj, arbetslaget, undervisande 
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lärare, studie- och yrkesvägledare, speciallärare, elevhälsopersonal, rektor och 

likabehandlingsgruppen.  

Tidigare har nämnts att rektor anser att mentors grad av aktivitet ibland kan vara 

avgörande för om en elev ska klara sina kurser. Det kommer elever med F i 

matematik från grundskolan och ofta behöver dessa elever hjälp av mentor att 

upprätta kontakter med matematiklärare, speciallärare och föräldrar för att arbetet 

vid sidan av ordinarie schema ska komma igång och fortskrida. Att i den 

situationen förutsätta att eleven själv ska ta ansvar är enligt rektor olyckligt, trots 

att ungdomarna här är minst 16 år. Rektorn menar istället att det är skolans ansvar 

att stötta och hjälpa eleven i stor utsträckning. 

På frågan om vilket ansvar mentor bör ta för sina elever säger rektor att det är ett 

stort ansvar, men att det samtidigt är viktigt att de delegerar ansvaret när det 

behövs, att dom tar ärenden vidare, exempelvis till likabehandlingsgruppen eller 

rektor, kurator eller skolsköterskan. Rektor menar att det kan vara farligt om man 

tror att man som mentor kan hantera alla fall på egen hand, vilket också kan 

medföra att ansvarig skolledare inte ens får information om det. 

 – Det skulle kunna bli riktigt allvarligt, till exempel om det är droger inblandade 

eller om det är en psykisk sjukdom som ligger bakom problemen. Vissa elever ska 

vidare till Barn- och ungdomspsykiatrin.  

 Rektor upplever att mentorerna ser gränsen för vad de ska ta ansvar för, om man 

t.ex. i ett mentorssamtal förstår att ... nu får dom spö därhemma, då kommer dom 

på en gång så att mentor och rektor tillsammans kan göra en anmälan till 

Socialtjänsten.  

– Jag tror att dom har en ganska tydlig gräns för att det här vill jag inte ta i, om 

det är droger inblandade till exempel.  

Rektor reflekterar vidare och konstaterar att det kan hända att den här gränsen 

skulle kunna tydliggöras.  

När det gäller mentors samarbete med andra yrkesgrupper som till exempel 

kurator, skolsköterska, speciallärare och studie-och yrkesvägledare, nämner 

rektor att det är mycket viktigt att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan de 

olika professionerna. Tidigare har rektorn varit med om situationer där det 

förtroendet har saknats eller varit svagt, och sett att det kan leda till att man inte 



 

37 
 

söker hjälp av varandra, vilket i sin tur kan leda till att eleven inte får bästa möjliga 

stöd. Nära kontakter mellan de olika professionerna ser rektorn som ett viktigt 

arbete för att stärka förståelsen och respekten för varandra. 

 

Mentors samarbete kring matematik     

Olika exempel på samarbete mellan mentor och matematiklärare beskrivs i 

intervjuerna. I flera fall kommer det fram att det ställs stora krav på en regelbunden 

kommunikation mellan mentor, elev, matematiklärare och ibland resurslärare. I 

ett exempel har man kommit överens om att en elev som på grund av personliga 

problem tidigare, inte kunnat slutföra den första kursen, nu ska läsa Matematik 1 

samtidigt som övriga klassen läser Matematik 2. Här menar läraren att 

– det är lite tufft som mentor att hinna ha koll på hur det går egentligen?  När 

ingen sagt något negativt vill man så gärna tro att det flyter på, 

uttrycker läraren, men menar att det är bra om man har regelbundna uppföljningar, 

och att man kan resonera sig fram till det.  

Samma dilemma beskrivs uppkomma då mentor kommit överens med en elev om 

att gå på stödtiden. Det är då lätt hänt att tiden går och man som mentor inte vet 

hur arbetet på stödtiden fungerar. 

I ett annat exempel kom man överens om att en elev fick jobba i en liten grupp 

med en annan lärare utanför klassrummet.  Läraren säger i intervjun att man ibland 

måste prova olika arbetssätt, och påpekar att de egna matematikkunskaperna inte 

är tillräckliga för att man som mentor ska kunna vara ett stöd för sina elever. 

Samarbetet med matematikläraren är nödvändigt för att hitta lösningar om en elev 

har problem, menar läraren och förklarar att 

– då får man ju verkligen bolla, och liksom föra vidare, för att jag inte kan hjälpa 

eleven med matten. 

Flera av lärarna uttrycker en frustration över att inte kunna hjälpa sina 

mentorselever med matematik.  En lärare säger att man ibland kan ana vad 

problemen består i men ändå inte som mentor ha möjlighet att göra särskilt mycket 

åt dem, och minns ett flertal elever som givit uttryck för att terminologin och 

språket i matematiken är svårt och fungerar som en barriär mot förståelse av 

ämnet. Läraren menar att man skulle behöva fokusera mer på det fackspråk som 
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används i matematikundervisningen, och har talat en del med matematiklärare om 

detta. 

En annan lärare menar att matematikämnet är annorlunda mot andra ämnen, och 

säger att 

  – ... man kan ju visa kunskap på olika sätt i ämnen, men i matte är det så specifikt.   

Läraren jämför med språk som exempel: 

– Där ska man tala, läsa och skriva på olika nivåer, men i matte så måste du förstå 

för att kunna gå vidare... du måste ha med dig begrepp...  Där kan jag känna 

frustration ibland som mentor, att jag inte klarar av att leda mina mentorselever 

åt rätt håll. 

En vanlig åtgärd vid matematiksvårigheter som nämns är att eleverna erbjuds eller 

uppmanas att gå på stödtiden, men läraren påpekar att 

 – ... det blir inte automatiskt ett E i betyg för att man går på stöd, och menar att 

arbetslaget behöver fundera över vilka strategier man ska utveckla för att hjälpa 

dessa elever. 

En lärare är upprörd över att inte bara elever, utan också matematiklärare tycker 

att matematik är svårt, och förtydligar sig med att ha mött matematiklärare som 

säger att 

 – ... den här eleven kommer aldrig att klara matte 2 eller matte 3, det finns inte 

på kartan att han kommer att klara det. 

Läraren menar att 

– ... det måste finnas nåt fel i undervisningen, om det ska vara omöjligt för vissa 

elever att lära sig vissa mattekurser. 

 

Matematiksvårigheter – extra anpassningar – särskilt stöd 

Rektor förklarar att skolan har fått kritik av Skolinspektionen för att rutinerna och 

ärendegången när en elev eventuellt är i behov av särskilt stöd inte är tydligt 

förankrad hos personalen. Detta är ett utvecklingsarbete som pågår, där rektor i 

första hand tillsammans med kurator och en lärare med uppdrag inom studie- och 

yrkesvägledning för samtal med lärarna.  

På frågan om var man som mentor vänder sig när det finns en oro över en elevs 

matematikstudier svarar lärarna olika, vilket stämmer överens med rektors 
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beskrivning. Man har ännu inte en helt gemensam uppfattning bland lärarna om 

ärendegången.   

Några mentorer tar först kontakt med hemmet när de får signaler om att någon 

mentorselev har bekymmer med matematiken. Föräldrarna kan sen i ett par 

nämnda exempel ta direkt kontakt med matematikläraren eller resursläraren för 

vidare planering.  

Andra mentorer skulle prata med undervisande matematiklärare och gå direkt för 

att planera hur resursläraren kan hjälpa till. En lärare påpekar att man bör ta upp 

frågan i arbetslaget för att se om det finns problem på gruppnivå. 

 När och hur rektor kopplas in beskrivs också på olika sätt. Ett par lärare menar 

att rektor ska vara med när något ska beslutas om särskilt stöd. 

 – När man beslutar nånting så är det ju bra att ledningen har inblick i det och 

liksom godkänner det, och att dom vet vad som pågår. Ofta så har man ett möte 

då man beslutar det här, säger en av dem.  

En annan lärare tror att rektor nog vill veta när det är problem, men menar ändå 

att det är smidigare för rektor om man löser problemet med resursläraren utan att 

rektor behöver vara ... involverad i själva organisationen. 

Resursläraren i matematik beskriver hur uppdrag kan formuleras. I början av 

hösten fick resursläraren en lista av studie-och yrkesvägledaren över alla elever 

som hade betyget F i antingen Matematik 1 eller från grundskolan. Vissa av 

eleverna togs om hand av matematiklärare, och om det inte fungerar ... så hör ju 

lärarna av sig till mig då... eller rektor.  Uppdragen kommer egentligen ytterst 

från rektor, säger resursläraren, men ibland kommer mentor eller matematiklärare 

direkt till mig.  Resursläraren uttrycker en viss osäkerhet om vilken rutin som är 

bäst: 

– Det vore ju enkelt om man kan komma direkt till mig förstås, säger hen men är 

samtidigt medveten om att rektor behöver vara med och prioritera uppdragen. 

– Det går ju inte att vara på alla ställen, säger resursläraren och nämner att just 

nu är det tre elever som inte är klara med grundskolematten och de är högst 

prioriterade i arbetsschemat, enligt rektors anvisning.  
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Analys och Diskussion    
Mentors roll och uppdrag  
      
Det framkommer tydligt i studiens intervjuer att mentor ska vara ett personligt 

stöd för varje elev i skolan, och att stödet avser både privata förhållanden och 

studier. Mentor kan sägas vara rektors förlängda arm när det gäller att garantera 

elevens trygghet i skolmiljön, den trygghet som är en förutsättning för elevens 

lärande och utveckling. En nära relation mellan mentor och elev anses nödvändig. 

Litteraturen är också samstämmig om vikten av att mentor utgör ett personligt stöd 

för varje elev.  

Ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv kan man här se att statens intention och mål 

med mentorskapet som en väg till ökad trygghet för eleverna har nått fram i 

organisationen. Rektorn och lärarna har uppfattningen att personligt stöd är en 

central del av mentorsuppdraget. 

Det råder inte heller några delade meningar, om att mentor är den som ska bevaka 

att eleven får sina poäng med godkänt resultat samt ha kontakt med elevernas 

vårdnadshavare, både i form av utvecklingssamtal och när det av någon anledning 

behövs i övrigt under terminerna. 

Ett par lärare menar att studie- och yrkesvägledning är centralt i uppdraget, och 

att det viktigaste som mentor är att känna sig trygg i att kunna samtala med 

eleverna om hur den utbildning de går kan utformas på olika sätt, samt vad den 

kan leda vidare till i framtiden. Framtidsperspektivet framhålls i styrdokumenten 

och forskningslitteraturen som ytterst betydelsefullt för att varje elev ska vara väl 

förberedd att kunna planera sitt liv efter skoltiden.  

Flera lärare i studien har istället ett tydligt perspektiv på här och nu i omsorgen 

om sina mentorselever. De menar att mentors viktigaste ansvar är att eleverna ska 

trivas i skolan och få hjälp om något inte är bra. 

Det ena behöver inte utesluta det andra av dessa fokus, men en analys av 

intervjuerna tyder på att mentorsuppdraget uppfattas olika, och att uppdraget med 

studie- och yrkesvägledning inte står i paritet med den tyngd detta har i 

styrdokumenten.  
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Ramfaktorteoretiskt kan detta bero på otydligheter i formuleringen av mentors 

uppdrag, organisatoriska ramar som avser ledning och kommunikation. Det kan 

också vara resultat av olika tolkningar som lärare gör av uppdraget, vilka då 

påverkas av varje lärares inställning, kompetensområden och intressen.  

 

Förväntningar på mentor 

Behovet av mentors nära relation till varje mentorselev betonas av både rektor och 

lärare. En lärare uttrycker att vägledaruppdraget är en stor del av 

mentorsuppdraget, att eleverna förväntar sig att mentorn ska veta hur deras 

utbildning kan utformas på olika sätt beroende på hur man väljer. Studie- och 

yrkesvägledningen med framtidsperspektiv nämns inte särskilt av de övriga 

mentorerna. 

Med ett ramfaktorteoretiskt perspektiv ser man här en stor samstämmighet om vad 

som förväntas av mentor när det gäller skolarbetet och situationen här och nu. 

Däremot skiljer sig beskrivningarna angående vägledning med 

framtidsperspektiv. I arbetsbeskrivningen för mentorer (bilaga 3) står inte 

framtidsperspektivet nämnt och rektorn tar inte upp det i intervjun. Det går därmed 

inte att avgöra utifrån den här studien om det är mentorns uppdrag att arbeta med 

studie- och yrkesvägledning för framtiden eller om det ska skötas på annat sätt. 

De konstitutionella ramarna är tydliga via Skollagen och Skolverket men hur de 

finns implementerade i organisationen går inte att bedöma med någon säkerhet 

utan att gå tillbaka och studera den aktuella skolans organisation ytterligare.  

De gruppträffar som mentorerna har med sina elever en gång varje vecka 

kommenteras inte i intervjuerna. Det framhålls i mentors uppdragsbeskrivning 

(bilaga 1) att tiden ska användas på ett meningsfullt sätt för elevernas sociala 

utveckling, och att de övergripande målen i läroplanen ska diskuteras. Det 

stämmer överens med Buckhöj och Lindgrens (1999) rekommendation att mentor 

möter sina elever i gruppsamtal regelbundet, helst varje vecka.  

Det kan finnas olika skäl till att mentorstiden inte nämnts i intervjuerna. Det kan 

tolkas som att lärarna och rektorn inte bedömer att gruppmentorstiden är viktig i 

beskrivningen av mentorsuppdraget, men det kan också vara så att 

intervjufrågorna har påverkat alla att tänka mer på individuella mentorssamtal. 
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Det finns ingen beskriven utbildning för mentorsuppdraget i gymnasieskolan 

enligt vad som framkommit i den här studien. Det beskrivs som ett 

erfarenhetslärande med mer eller mindre hjälp av andra lärare.  

Här verkar det finnas en märkbar brist i de konstitutionella ramar som kan kopplas 

till mentorsuppdraget, vilket också stöds i tidigare forskning (Buckhöj& Lindgren, 

1999; Nordevall, 2011)  

Mentors samarbete 

För att mentorsarbetet ska fungera bra behöver mentor samarbeta på olika sätt med 

flera olika aktörer i och utanför skolan enligt studiens lärare och rektor.  

I skolan poängterar lärarna vikten av att ha en öppen dialog mellan mentor och 

undervisande lärare för att kunna ta nödvändig hänsyn till en elevs situation. 

Dialogen kan ske i mycket olika former, från att information byts över fikabordet 

eller med ”en lapp”, till att det sker genom en kontinuerlig dialog i arbetslaget där 

man en gång per vecka tar upp aktuella elevärenden. Att lärarnas samarbete är 

viktigt poängteras även i tidigare forskning (Ahlberg, 2001; Buckhöj & Lindgren, 

1999; Nordevall, 2011).  

Ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv kan man här ana brister i de organisatoriska 

ramarna. Det finns en samsyn om att samverkan och dialog är förutsättningar för 

ett framgångsrikt mentorsarbete, men formerna för detta varierar stort. Det finns 

arbetslag som skapat rutiner för att kontinuerligt behandla mentorers elevärenden 

tillsammans, samtidigt som lärare i andra lag sköter motsvarande ärenden mer 

spontant och icke formaliserat.  

Argumenten för samarbete är många och av olika slag, från att stärka ledarskapet 

i uppdraget till praktiska vardagliga frågor. Det påpekas också att varje enskild 

lärares starkare eller svagare intresse för mentorsuppdraget innebär ett behov av 

samverkan i arbetslaget. Jag tolkar det som att uppgiftslämnaren menar att 

samverkan behövs för att garantera att eleverna får likvärdigt bemötande.  

Ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv låter detta som en allvarlig följd av att 

uppdraget inte är tillräckligt strukturerat eller definierat. Tankarna stämmer väl 

överens med Nordevalls (2011), som framhåller att mentorernas samarbete med 

övriga lärare och arbetslag kring elever i behov av särskilt stöd inte är utvecklat 
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på skolnivå. Styrningen och utformningen av uppdraget är enligt Nordevall upp 

till de enskilda mentorerna vilket enligt författaren innebär en uppenbar risk för 

brister i likvärdigheten när det gäller bemötandet av elever. 

Det finns en tydlig samstämmighet i studiens intervjuer om att mentor behöver 

stöd av flera andra professioner i skolan, förutom lärarkolleger. Man talar om 

kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, rektor, resurslärare, 

speciallärare och likabehandlingsgruppen. Det är inte helt klart om gränsen är 

tydlig för när det är lämpligt att söka stöd. Man är överens om behovet och nyttan 

av samverkan, men skulle behöva klargöra i vilka situationer det är lämpligt att 

ytterligare professioner kopplas in vid sidan av mentor.  

Det verkar inte vara direktiv uppifrån som saknas här, utan mer kommunikation 

inom skolan, genom ledarskap på skolnivå. 

Lärare påtalar vikten av fortsatt kontakt och dialog kolleger emellan när någon 

annan, exempelvis speciallärare, kurator eller studie- och yrkesvägledare, tagit sig 

an en mentorselev. Lärarna menar att det finns en risk att man som mentor har 

svårt att följa upp elevens situation om man inte skapar rutiner för den dialogen. 

Formerna för den här kommunikationen beskrivs på olika sätt, i likhet med 

tidigare exempel, då det är formaliserat i en del arbetslag och inte i andra.  

Det är viktigt att mentorer och matematiklärare har en kontinuerlig och bra dialog 

enligt lärarna i studien. De menar att när en elev är i matematiksvårigheter av 

något slag kan det vara nödvändigt att prova olika arbetssätt och olika 

stödåtgärder.  En lärare uttrycker att arbetslaget behöver fundera mera över vilka 

strategier man ska utveckla för att hjälpa de elever som är i matematiksvårigheter. 

Lärarnas ambitioner stämmer väl överens med flera författare som framhåller 

mentor som en viktig kontaktbyggare och kontaktbärare i strävan efter att elevens 

behov ska sättas i centrum i undervisningen och lärandeprocessen (Ahlberg, 2001; 

Buckhöj & Lindgren, 1999; Möllås, 2009; SOU 1997:107).  

Flera lärare uttrycker en frustration över att inte räcka till som mentor när det 

gäller just matematikämnet. De upplever att bristande egna matematikkunskaper 

gör att man känner sig otillräcklig till att stödja sina mentorselever. Matematik 

upplevs som annorlunda mot andra ämnen, där någon nämner språket i 

matematiken som en barriär, och en annan uppfattar att det är mer begränsat hur 
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man visar sina kunskaper i matematik jämfört med andra ämnen, … i matte är det 

så specifikt… i matte så måste du förstå för att kunna gå vidare... du måste ha 

med dig begrepp... 

Uppfattningen att matematik och matematikundervisning är särpräglad och 

avviker från skolans övriga ämnen stöds av Linnanmäki (2005), som beskriver att 

matematikämnet väcker starka reaktioner och att elever är mer oroade över sina 

prestationer i matematik än i övriga ämnen.  

Med ett ramfaktorteoretiskt perspektiv ser vi oklarheter om vad som är mentors 

roll här. Det kan bero på att uppdraget är otydligt beskrivet, då mentorerna här 

önskar att de själva kunde hjälpa eleverna med matematik, eller att de av andra 

skäl skulle behöva ha bättre matematikkunskaper för att utföra sitt 

mentorsuppdrag. Det kan också bero på strukturella, organisatoriska brister som 

gör att de samtal med undervisande matematiklärare som krävs, för att mentor ska 

kunna bidra med sin kännedom om eleven, inte kommer till stånd. Ytterligare en 

möjlighet är att samtalen kommer till stånd men att man inte når varandra på ett 

konstruktivt sätt i samtalen.  

Det finns ett stort engagemang för eleverna och deras framtid som lyser igenom i 

lärarnas och rektors uttalanden. Vikten av att tro på elevernas möjligheter att 

utvecklas framhålls också. En lärare uttrycker att man som mentor aldrig får tappa 

tron på att en elev kan utvecklas på ett positivt sätt. Den uppfattningen stämmer 

väl överens med vad Skolinspektionen (2010) säger om vikten av att lärare visar 

en tilltro till sina elevers förmåga. Höga förväntningar på eleverna likställs med 

att tro på deras förmåga och höga förväntningar ger motiverade elever och högre 

resultat (s.27). Inspektionen påpekar att detta förhållningssätt är minst lika viktigt 

för de elever som anses ”svaga”.  

Det framkommer i intervjuerna även tecken på motsatsen, alltså lärares bristande 

tilltro till elevers förmåga. Lärare har mött matematiklärare som inte tvekar inför 

att förutsäga och uttrycka att vissa elever absolut inte kommer att klara en viss 

kurs. Läraren i studien menar att detta är ett särskilt problem inom matematiken 

som av många upplevs som svårare än andra ämnen. Ahlberg (2001) menar att 

betydelsen av kognitiva faktorer för inlärning i matematik riskerar att överbetonas, 
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så att lärare tror att kognitiva begränsningar hindrar eleven. Att denna uppfattning 

förekommer hos en del matematiklärare framkommer i min studie.  

Ramfaktorteoretiskt ser man här ett tydligt beskrivet uppdrag som inte nått fram 

till alla. Den grundläggande inställning till elevers vilja och förmåga att lära som 

är nödvändig för att åstadkomma en gymnasieskola för alla är inte den självklarhet 

hos alla lärare som den borde vara. Ramfaktorteoretiskt skulle man kunna härleda 

detta både till brister i lärarutbildningen, bristande fortbildning eller bristande 

ledarskap i organisationen, eller eventuellt alla dessa tre orsaker. 

Ärendegången när det finns oro för att en elev inte ska klara en kurs, exempelvis 

i matematik, beskrivs olika av de olika lärarna. Ramfaktorteoretiskt ser man att 

skolledningens intentioner angående ärendegången och dess rutiner inte nått fram 

i organisationen, vilket rektor också är medveten om. Lärarnas beskrivningar av 

rektors roll när det finns oro för en elev är också mycket varierande. Rektor 

förklarar att det är ett utvecklingsarbete som pågår att implementera de rutiner 

som finns beskrivna i Bilaga 4, efter att Skolinspektionen har framfört kritik för 

att rutinerna och ärendegången när en elev eventuellt är i behov av särskilt stöd 

inte är tydligt förankrad hos personalen.  

Efter att intervjuerna för den här studien genomfördes har kraven i 

styrdokumenten skärpts och förtydligats när det gäller åtgärder som ska vidtas vid 

oro för att någon eller några elever inte ska klara kunskapskraven i en kurs. 

Uppenbarligen fanns det behov av tydligare direktiv och rutiner på fler skolor än 

den jag studerat för att kunna leva upp till den gymnasieskola för alla som på 

papperet infördes i mitten av 1990-talet. Vid sidan av Särskilt stöd finns nu tydliga 

direktiv om Extra anpassningar.  

Några av lärarna i studien påtalade behov av att utveckla strategier i arbetslagen 

för hur man ska samarbeta kring elever som är i matematiksvårigheter, och 

förhoppningsvis har de fått nytta av Skolverkets Allmänna råd Arbete med extra 

anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (SKOLFS 2014:40).  

	

Metoddiskussion  
För att få en djupare kunskap om mentors roll än den man kan få i en 

surveyundersökning använde jag en kvalitativ metod. En fördel med fallstudien 
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är att man genom att studera det enskilda fallet kan få insikter som inte kommit 

fram om man försöker täcka ett stort antal enheter (Denscombe, 2009). För att 

bredda undersökningen så mycket som möjligt inom fallstudiens ram valdes 

informanterna till djupintervjuerna enligt en spridningsprincip så att de 

representerar olika kön och olika ämnesområden i skolan.  

Om studien varit större skulle man ha kunnat höja tillförlitligheten genom att 

observera ett antal samtal mellan mentor och elev eller elever. Observationer 

registrerar vad människor gör, istället för vad de säger att de gör enligt Denscombe 

(2009). Tiden räckte dock inte till för det.  

Enligt min bedömning var det bra att använda semistrukturerade djupintervjuer 

som datainsamlingsmetod. Därmed nyttjades fördelen med den öppna kvalitativa 

intervjun som ger den intervjuade möjlighet och utrymme att uttrycka sig utan att 

bli alltför styrd. Detta är viktigt i fenomenologiska undersökningar (Kvale, 2009; 

Denscombe, 2009). För mig som relativt ovan intervjuare var det samtidigt en 

fördel att ha en förberedd struktur med frågor eller frågeområden att återkomma 

till under samtalens gång, oavsett vilka utvikningar som gjordes. 

Det var också bra att använda många av frågorna från en doktorsavhandling om 

mentorskap (Nordevall, 2011) som redan var utprovade. Om det funnits tid skulle 

det varit en fördel att göra några provintervjuer, för att få mer idéer till hur guiden 

skulle utformas.  

 

De fältanteckningar som fördes under intervjuerna var inte särskilt betydelsefulla 

som data vid sidan av det transkriberade materialet. Däremot var pauserna som 

uppstod under samtalen till stor nytta. Enligt Johansson och Svedner (2010) kan 

pauserna bidra till att den intervjuade får tid att tänka efter i lugn och ro för att 

utveckla sina svar. För mig som intervjuare var det också en fördel då det innebar 

naturliga tillfällen att stanna upp i tanken och få en överblick över samtalet, för att 

lugnt tänka över hur det var lämpligt att gå vidare.  

Huruvida de intervjuade påverkades av att jag som intervjuare satt i skolans 

styrelse kan jag inte vara säker på. De uttryckte sig enbart positivt om att sitta ner 

och skärpa tanken kring mentorskapet och elever i matematiksvårigheter, och jag 

upplevde att de var öppna och uppriktiga i sina svar, men mer än så kan jag förstås 
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inte veta. Situationen påverkade mig ändå att avstå från en del följdfrågor i 

intervjuerna, som skulle kunna uppfattas som kritik eller kontroll och därmed 

riskera deltagarnas förmåga att vara uppriktiga i sina uttalanden. Jag framhöll att 

jag nu är student vid Umeå universitet, och att det är i den rollen jag genomför 

intervjuerna. Det var inte planerat före intervjuerna, men magkänslan hindrade 

mig att fortsätta fråga vid några tillfällen, och jag tror att det bidrog till 

uppriktighet i svaren. 

Då ljudupptagningen gjordes med mobiltelefonens videofunktion var det även 

möjligt att filma intervjuerna för att dokumentera den icke-verbala 

kommunikation som man enligt Denscombe (2009) annars går miste om. Gester 

och minspel kan förstås påverka tolkningen av de sagda orden. Jag avstod dock 

från att filma för att undvika den extra störning som videokameran innebär i en 

intervjusituation. Denscombe (2009) påpekar också att videokamerans 

påträngande och störande inverkan oftast avhåller forskare från att använda 

videoupptagningar. Nu kunde mobiltelefonen ligga på bordet relativt obemärkt 

och glömdes snart bort när intervjuerna kommit igång. 

 Som blivande speciallärare med inriktning mot matematikutveckling på den 

undersökta skolan blev det opassande för mig att ställa frågor som ledde fram till 

svar som antyder att de är i stort behov av just en speciallärare i matematik. En 

del följdfrågor ställdes inte av det skälet, och det hindret hade kunnat undvikas 

om jag istället utfört intervjuerna på en skola där jag inte var anställd. Jag tror 

ändå att fördelarna övervägde nackdelarna med att jag kände de intervjuade innan. 

Samtalen kom igång snabbt och lätt och enligt min bedömning var 

kommunikationen rak och tydlig från båda parter, vilket inte alltid är fallet när 

man börjar ett samtal med en tidigare okänd person.  
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Reflektioner och slutsatser med fokus på elever i 

matematiksvårigheter 
Studien visar att det ligger många uppgifter i mentorsrollen, och att det finns ett 

stort engagemang för dessa uppgifter. Ett engagemang som på olika sätt värnar 

om elevers möjligheter att må bra i skolan och att utvecklas i sitt lärande och 

växande. Jag ser en entydig beskrivning av att mentor, tack vare sin helhetsbild 

av varje elevs personliga skolsituation, utgör en betydelsefull kontakt mellan 

eleven och undervisande lärare. Därför drar jag slutsatsen att mycket av det 

personliga stöd som eleverna har rätt till enligt skollagen har blivit en del av 

mentors uppdrag.  

Tidigare forskning visar att matematikstudier och matematikförmågor är starkt 

kopplat till självförtroende vilket innebär att även matematiksvårigheter och 

självförtroende påverkar varandra mycket. Därför är det viktigt, när en elev 

hamnar i svårigheter i matematik, att lärarna känner eleven och elevens 

livsförhållanden. Eftersom jag tidigare kunnat konstatera att mentors roll handlar 

mycket om att hjälpa eleven att känna trygghet och tro på sig själv, samt att vara 

väl insatt i elevens personliga situation, drar jag slutsatsen att mentor har en viktig 

funktion när det gäller matematikstudier, speciellt för elever i 

matematiksvårigheter. Genom det har skolan större möjligheter att avgöra vad 

som behöver ändras i arbetets upplägg för att eleven ska lyckas i sina studier.  

När det kommer specifikt till matematikämnet uttrycker dock flera av mentorerna 

i min studie osäkerhet och frustration. De känner sig otillräckliga som mentorer 

på grund av bristande egna matematikkunskaper, och frustrerade över att 

matematikämnet är annorlunda mot andra ämnen. Som tidigare nämnts knyts 

attityden till matematik i stor utsträckning till de egna prestationerna och inte till 

ämnesinnehållet. Det ser ut att gälla även en del av de lärarutbildade vuxna som 

inte undervisar i matematik, och jag befarar att detta är ett problem som kan 

påverka många skolungdomar. Den här studien kan inte användas för att bedöma 

omfattningen av lärares osäkerhet inför matematikämnet, men jag har mött många 

människor i min omgivning både privat och i skolvärlden som uttryckt att de är 
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dåliga på matte eller var dåliga på matte i skolan, och jag reagerar på att de oftast 

ser det som en brist hos dem själva och inte i skolans undervisning.  

Samhället dras med flera generationer dåligt självförtroende när det gäller 

matematik. Det faktum att det finns ett forskningsfält som studerar 

matematikängslan talar sitt tydliga språk, och jag kan som matematiklärare känna 

förtvivlan över det när jag samtidigt tänker på det uppdrag vi har i skolan att stärka 

alla elevers självsäkerhet och tilltro till sin egen förmåga. Risken är uppenbar att 

elever i matematiksvårigheter inte får det stöd och den uppmuntran de skulle 

kunna få av sina mentorer på grund av att respekten för matematikämnet väcker 

osäkerhet även hos många vuxna. 

Positivt är att det finns ett starkt engagemang hos staten, myndigheter, universitet 

och skolor att utveckla och förändra förhållningssätt och metoder i skolans 

matematikundervisning. Den forskning och de statliga riktlinjer som jag 

presenterat i denna studie är bara en liten bråkdel av all kunskap som finns på 

området, och som ligger till grund för flera fortbildningssatsningar som enligt min 

mening är hoppingivande. Centralt i denna fortbildningskultur är kollegialt 

lärande i grupp, samt en kombination av teori, samtal och kontinuerlig praktik i 

vardagsarbetet. Man ska tillsammans prova sig fram med nya idéer samt resonera 

och reflektera över vad som fungerar bra respektive dåligt. Fortbildningsmodellen 

implementerades bland annat genom Matematiklyftet, vilket jag ser mycket 

positivt på, eftersom jag menar att synen på matematik i skolan behöver lyftas och 

kommuniceras.  

För att arbeta bort den osäkerhet inför matematik som vi ser hos många i flera 

generationer av befolkningen, måste vi plocka ner matematikämnet från den 

piedestal som det av gammal tradition placerats på.  Att exempelvis en lärare 

förutsäger att en elev inte kan klara en kurs rimmar illa med det kompensatoriska 

uppdrag vi har i skolan. Ett starkt demokratiskt samhälle bygger på att 

medborgarna har en tilltro till sig själva som aktiva deltagare i samhällsbygget, 

vilket är ett ansvar som vilar på oss i skolan. Det är vi som arbetar med matematik 

och matematikundervisning som måste hjälpas åt att avdramatisera ämnet. Vi har 

kommit långt med att utveckla bilden av matematik från att bara handla om rätt 

och fel, men det behövs mer.  Vi behöver bejaka att det finns många olika sätt att 
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tänka, olika strategier som leder rätt. Det bör ju ses som en rikedom i vårt samhälle 

som är i ständig utveckling och i behov av kreativitet på många sätt. 

 

Förslag till fortsatt forskning 
När jag analyserar mitt resultat upptäcker jag många frågor som behöver studeras 

mer. Förutsatt att mentorsrollen i gymnasieskolan är så otydlig som den här 

studien antyder, finns det flera organisatoriska frågor som behöver undersökas 

närmare. Behövs det tydligare styrning av mentorsuppdraget från 

staten/Skolverket, eller är det bra att rektor leder och fördelar arbetet?  Finns det 

bra exempel att lyfta fram där mentorsuppdraget är tydligt? 

I min studie framhävs dialog och samarbete mellan kolleger som bärande för 

mentorskapet. Hur arrangeras kommunikation och samarbete mellan mentorer 

samt mellan mentorer och andra professioner när det fungerar bra? 

Hur bör mentorsutbildning utformas inom lärarutbildningen och på skolorna? 

Finns det väl fungerande exempel? 

Utvecklingssamtalet är en viktig del av mentors uppdrag, och det skulle vara 

intressant att specifikt fördjupa studier kring hur samtalen hanteras.  

Det vore intressant att vidare studera mentors uppdrag utifrån vissa krav i 

Skollagen, exempelvis Studie- och yrkesvägledning. Hur har rektorer på olika 

skolor valt att organisera det uppdraget? Finns det alternativ till att mentor gör 

detta? 

En annan sida som bör utredas mer är hur eleverna ser på och upplever 

mentorskapet i skolan. 

Mentorernas frustration över att inte tycka sig kunna hjälpa elever som hamnat i 

matematiksvårigheter behöver också studeras, lyftas och kommuniceras. Hur 

påverkar vuxnas attityd till matematik elever i skolan? Hur vanlig är uppfattningen 

att ämnet matematik är ett särskilt svårhanterat problem för mentorer? Det skulle 

vara intressant att göra en omfattande kvantitativ undersökning för att se om detta 

är ett utbrett problem.   
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Bilaga 1 Inbjudan intervjuer 
 

Till                                                                                                                                                                                                                                                            

xxxxxxxx                                                                                              

 

Hej!  

Jag fick igår på nolltid med detta förträffliga Google drive en ifylld lista över arbetslag och 

ämnen. Den använde jag för att hitta vilka jag ska be att få intervjua för mitt uppsatsarbete. 

Om ni alla kan ställa upp på en 30 minuters intervju, så får jag en bra spridning över 

arbetslag och ämnen.  

Min studie handlar om lärares uppdrag som mentor i gymnasieskolan. Jag kommer dels att 

undersöka vad tidigare forskning säger om det, dels att försöka få en bild av hur ni på 

skolan ser på mentorskapet (Det gäller mentorskap för elever, inte för nyutbildade lärare).  

Min utbildning är inriktad mot matematikutveckling, så jag kommer även att titta specifikt 

på vilken betydelse mentor kan ha för elever i matematiksvårigheter. 

Det är ju verkligen ett forskningsetiskt dilemma att jag som huvudman för skolan vill göra 

detta, men jag hoppas att ni törs lita på att jag inte kommer för att kontrollera eller hitta fel . 

Alternativet att gå till en annan skola känns helt fel för mig. Jag brinner ju fortfarande för 

att vi tillsammans ska göra XXXXXskolan bättre och bättre och bättre :) 

Det är naturligtvis helt frivilligt att vara med. Skriv bara och säg till om någon av er tycker 

att det verkar besvärligt eller om det inte alls passar de dagar jag har som förslag. Då hittar 

jag någon annan.  

 

Jag skriver vilka dagar jag helst vill göra intervjuerna, och hoppas att ni skriver upp er på 

någon passande tid. Jag kan hela dagarna då.   

                                                                                   / Hälsn. från Mariann L 
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Bilaga 2 Intervjuguide mentor                                    
Guiden	är	i	stora	delar	kopierad	från	Elisabeth	Nordvalls	(2011)	doktorsavhandling. 

Generellt 

1. Begreppet	mentor	kontra	klassföreståndare.	Vilken	betydelse	har	det?	Var	går	
gränsen	mellan	mentor	och	läraruppdrag,	eller	vad	är	skillnaden? 

2. Hur	definieras	ditt	uppdrag	som	mentor?	Varför?	/		På	vilka	grunder?		Vilka	
uppgifter,	ansvarsområde,	avgränsningar?	Tidsåtgång?		Förväntningar	från	elever,	
hem	kolleger,	rektor?			Introduktion	mentorsrollen? 

3. Dina	reflektioner.	Egna	förväntningar?		Brister/styrkor?		Fördelar/nackdelar?	Vilka	
uppgifter	lägger	du	störst	vikt	vid?		Kriterier	för	en	bra	mentor?	Behov	av	stöd	i	
rollen	som	mentor? 

Specifikt 

							4.		Vad	består	ditt	mentorsarbete	av	nu	hittills	under	den	här	terminen? 

												Beskriv	ditt	arbete	med	dina	mentorselever,	upplägg,	struktur,	strategier?									
												Avgränsningar,	vad	gör	du	inte? 

							5.	Vilken	betydelse	har	mentorsarbetet	för	dina	elever? 

							6.	Hur	får	du	kunskap	om	dina	elever? 

							7.	Var	söker	du	stöd	för	ditt	arbete	med	elever	som	är	i	svårigheter? 

							8.	Dokumentation?		Befintlig	vid	skolstart,	skapad	under	terminen. 

Elever	i	matematiksvårigheter 

							9.	Beskriv	hur	du	upplever	någon	elevs	svårigheter. 

						10.	Hur	har	stödarbetet/stödet	utformats?		Olika	former	av	stöd? 

Samarbete	med	omgivningen 

						11.		kolleger,	hem,	arbetslag,	eht,	ledning 

 

Något	övrigt?	
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Intervjuguide rektor 
Generellt 

1. Vad	tänker	du	på	när	jag	säger	mentor?	/	Vad	kännetecknar	en	mentor? 

2. Hur	ser	din	”önskementor”	ut? 

3. Beskriv	en	mentors	uppgifter.	Ansvarsområden	/	avgränsningar. 

4. Likheter/skillnader	mellan	olika	program? 

5. Vilka	lärare	är	inte	mentorer	och	varför? 

6. Hur	introduceras	man	i	arbetet	som	mentor? 

 

Mentors	elevarbete 

7. Vilken	betydelse	har	mentorn	för	eleverna? 

8. Vilken	betydelse	har	mentorn	för	vårdnadshavare? 

9. Vilken	betydelse	har	mentorn	för	kolleger,	arbetslag,	eht,	ledning? 

10. Beskriv	mentorns	samarbete	med	sina	elever.	Hur	och	vad	dokumenteras 

11. Vilket	ansvar	bör	en	mentor	ta	för	sina	elever? 

12. Förväntningar	från	elever?		...hem?				…kolleger?...	skolledning? 

13. Finns	det	något	en	mentor	te	ska	göra,	bry	sig	om	–	vad? 

14. I	vilken	utsträckning	har	mentorn	betydelse	för	elevernas	studieresultat? 

15. Hur	får	mentorn	kunskap	om	sina	elever,	ex	elever	i	behov	av	särskilt	stöd?	
Rutiner,	strategier? 

 

Uppföljning	och	utvärdering 

16. I	vilken	utsträckning	följe	du	som	rektor	upp	en	mentors	”inre”	arbete	kring	elev/	
elever?...	klass?		...arbetslag? 

17. Vilka	uppgifter	lägger	du	störst	vikt	vid? 

18. Vilket	stöd	kan	”dina”	mentorer	få?		Vad	efterfrågas? 

19. Hur	utvärderas	mentorsarbetet?			Utveckling/förändring? 

 

Något	övrigt?	
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Bilaga 3 Mentors uppdrag 
Mentorn	är	väldigt	viktig	för	elevernas	skolgång.	Här	handlar	det	om	mottagandet,	
introduktionen,	förhållningssätt,	bemötande	och	hela	lärandemiljön. 

Mentorn	har	i	uppdrag	att: 

● regelbundet	informera	sig	om	elevens	närvaro	och	studiesociala	situation	samt	att	
kontakta	vårdnadshavare	när	elev	har	ogiltig/upprepad	frånvaro	och	även	
informera	elev	och	
	

● vårdnadshavare	om	CSN:s	regler	gällande	studiebidrag.		
	 	

● 	kalla	elev	och	vårdnadshavare	till	utvecklingssamtal	minst	en	gång/termin	
gällande	elevens	studiesituation.	Om	eleven	fyllt	18	år	krävs	dennes	samtycke	
men	här	ser	vi	gärna	vårdnadshavares	fortsatta	medverkan.	(Observera!	Delad	
vårdnad)		 	
 

● regelbundet	följa	upp,	handleda	och	stödja	eleven	genom	studietiden	med	
utgångspunkt	i	den	individuella	studieplanen,	ex.	studietid,	närvaro,	studieteknik,	
struktur	m.m.		 	

 

● vid	oro	kring	elev,	diskutera	i	arbetslaget	och	med	undervisande	lärare	och	i	
förekommande	fall	med	skolans	elevhälsoteam.		 	

 

● på	rektors	uppdrag	genomföra	en	”Pedagogisk	utredning”	i	samråd	med	berörd	
mentorselev,	vårdnadshavare	och	undervisande	lärare	samt	vid	behov	
elevhälsoteamet.	Samt	upprätta	åtgärdsprogram	efter	beslut.		 	

 

● i	samråd	med	elev,	vårdnadshavare	och	undervisande	lärare	upprätta	ett	
åtgärdsprogram	för	berörd	mentorselev	om	så	beslutas	efter	utredning	och	
informera	berörda	parter	om	åtgärdsprogrammets	innehåll	

	

● ansvara	för	att	mentorstid	används	på	ett	för	eleven	meningsfullt	sätt	när	det	
gäller	social	utveckling	och	lärande,	samt	stärka	elevens	medverkan	och	
inflytande	i	olika	sammanhang	på	skolan.	Exempelvis	klassråd,	elevråd	m.m.		

	 	
● informerar	alla	undervisande	lärare	om	elevens	behov	av	stöd,	framförallt	när	

eleven	startar	nya	kurser	(ind.	val,	estetval	mm)	Det	samma	gäller	om	en	elev	
flyttar,	byter	program	eller	byter	mentor,	ge	relevant	information	till	mottagande	
mentor.	Viktigt	att	sekretessbelagd	information	inte	sprids	utan	elevens,	eller	
föräldrarnas	medgivande.	

	
● På	den	veckovisa	träffen	med	mentor	ska	de	övergripande	målen	och	riktlinjer	i	

läroplanen	diskuteras.	(kapitel	2	i	läroplanen)	Även	kriterier	för	Gymnasiearbetet	
kan	diskuteras	under	mentorstiden.		
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Bilaga 4 Ärendegång vid oro 
 

Steg i processen 

Studietiden - tisdagar och torsdagar - (f-varna muntligt) 

 

1:  Om eleven riskerar F - Orosanmälan - rektors underskrift 

2: Utredning - mentor. 

3: Beslut - rektor 

4: Åtgärdsprogram samt Uppföljning - mentor 

 

Ärendegång och rutiner vid oro för elev 

Elevers rätt till stöd (Skollagen 3 kap, 6–9 §§) För eleverna utgör skolan en av livets viktigaste 

plattformar under en viss tid. Alla elever har rätt till att få den ledning och stimulans de behöver, 

utifrån sina egna förutsättningar, för att utvecklas och nå sina studiemål. Mentorerna har en mycket 

viktig roll i både det förebyggande och åtgärdande elevhälsoarbetet. Övriga lärare har ansvar för att 

förmedla viktig och nödvändig information gällande eleverna så att mentorn kan fullfölja sitt 

mentorsuppdrag. 

Behoven ser olika ut och i vissa fall finns det behov av särskilt stöd för att nå sina studiemål. 

Detta är skolan skyldig att utreda skyndsamt och besluta om nödvändiga åtgärder.  I alla steg av 

ärendegången finns det möjlighet att konsultera Elevhälsoteamet för en tvärprofessionell bedömning 

som stöd. 

1. Upptäckt - oro: 

l Undervisande lärare meddelar oro till mentor samt rektor.  Måste skrivas under av rektor 

l Oro - behov av särskilt stöd för att nå sina studiemål.   (Riskerar F) 

l Dialog med hemmet, beroende på elevens ålder.  

l Orosanmälan leder alltid till en utredning! 

l Utgå från målen! 

Tidig upptäckt är viktigast av allt och frånvaron är en tydlig indikator på att någonting inte står rätt 

till. Vid frånvaro kontaktar mentor elev och föräldrar så snart som möjligt. Oro kan uppstå utan att 

eleven är frånvarande och då är det viktigt att ta sin känsla på allvar. Oro förmedlas alltid till 

mentor som ansvarar för att ärendet aktualiseras i arbetslag samt hos berörda lärare. Dialog med 

hemmet är avgörande för samarbete runt en elev som det finns oro för. Genom att inventera/utreda 

samtligas erfarenhet och uppfattning kan faktorer som bidrar till elevens svårigheter synliggöras. 

Visar den första utredningen att eleven har svårigheter eller riskerar att inte uppnå kunskapsmålen 

för sin utbildning görs omedelbart en Anmälan om utredning till rektor   

2. Utredning: Mentor genomför en pedagogisk utredning i samråd med elev, ev. vårdnadshavare 

och undervisande lärare. Utredningen ska ske skyndsamt och dokumenteras via dokumentet 
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Pedagogisk utredning. Under utredningen ska samråd ske med EHT, om det inte är uppenbart att det 

inte behövs.    

3. Beslut: 

Mentor presenterar utredningen för rektor (EHT-vid behov- exempel vid oro för sociala eller 

medicinsk natur) som beslutar om att upprätta ett åtgärdsprogram eller inte. Blir beslutet att upprätta 

ett åtgärdsprogram samråder man vid detta tillfälle om möjliga/lämpliga åtgärder baserade på den 

pedagogiska utredningen. 

4. Åtgärdsprogram:  

Snarast upprättar mentor, tillsammans med elev och vårdnadshavare ett åtgärdsprogram. Mentor 

informerar berörda lärare.  Dokumenteras i Åtgärdsprogram och lämnas till rektor. 

Enbart vad skolan kan göra för eleven. 

  

5. Uppföljning av åtgärdsprogram: 

Uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogrammet ska ske inom fyra veckor. Detta görs i samråd 

med elev och ev. vårdnadshavare på blanketten för Uppföljning av åtgärdsprogram och lämnas till 

rektor, och EHT vid behov, för beslut om nytt åtgärdsprogram skall upprättas eller om man uppnått 

önskade mål.  

 

Nytt i lagstiftningen är rätten att överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd. Överklagan kan 

gälla huruvida ett åtgärdsprogram har upprättats eller ej samt innehållet i ett åtgärdsprogram. 

Då ska följande kunna redovisas i ärendet - beslut, vidtagna insatser och tidpunkter vad gäller: 

• I vilken omfattning eleven ej erhållit undervisning på tillfredställande sätt. 

• Kontakter och samtal med eleven 

• Kontakter och samtal med vårdnadshavare 

• Gjord utredning 

• Hantering i EHT 

• Åtgärdsprogram 

• Uppföljning av åtgärdsprogram 

• Kontakter, samarbete och samverkan med andra stödfunktioner, internt inom barn- och 

utbildningsförvaltningen samt externt, exempelvis socialtjänst, BUP, Barn- och 

ungdomshabiliteringen. 

	

	

	


