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Sammanfattning 
 
I många skolor i Sverige har lärare förutom sitt undervisningsuppdrag också ett uppdrag som 
mentor. Trots detta regleras inte mentorsuppdraget i skollagen. Hur lärare själva upplever 
mentorskapet är relativt outforskat. Den här studiens syfte var att öka kunskapen om 
gymnasielärares upplevelser av mentorsuppdraget. Frågorna var dels hur lärare uppfattar sitt 
uppdrag som mentor och dels vilka möjligheter och utmaningar de upplever med mentorsrollen.  
I semistrukturerade intervjuer berättade fyra gymnasielärare om sina erfarenheter av 
mentorskapet. En tematisk analys identifierade tre gemensamma teman: ”Dokumenterande och 
stödjande”, ”Relationsskapande” samt ”Tidskrävande”. En komplex upplevelse av mentorskapet 
framkom, med flera möjligheter men också rejäla utmaningar. Mentorsuppdraget beskrevs ofta 
kräva mer utrymme och resurser än vad som finns tillgängligt.  
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Inledning 
I många skolor i Sverige har gymnasielärare förutom sitt undervisningsuppdrag också ett 
uppdrag som mentor. Mentorskapet fungerar ofta som en dokumenterande och stödjande roll 
där lärare har ansvar för en avgränsad grupp elever, ofta en klass. Trots att många 
gymnasielärare har ett reellt uppdrag som mentor uttrycks inget mentorsuppdrag vare sig i 
skollagen (SFS 2010:800) eller läroplanen för gymnasieskolan (GY 2011). Faktum är att 
begreppet ’mentor’ (avseende lärare–elev) inte existerar i något styrdokument för skolan. Det 
saknas följaktligen regelstyrning för ett av lärares vanligaste uppdrag.  
 
Själva termen ’mentor’ är också svårdefinierad. En mentor är någon som handleder någon 
annan, men hur det i övrigt ska definieras beror på syfte och mål med mentorskapet (Hansman, 
2002). Begreppet mentor används inom skolväsendet i fler länder än Sverige, med olika 
betydelser. I många länder är det inte heller undervisande lärare som är mentorer (Nordlund, 
2011). I Sverige är det dock i regel den undervisande läraren som är mentor och som har som 
syfte att dokumentera och informera om en viss grupp elevers lärande, samt fungera som 
kontaktperson mellan elev, klass och skola (Lindgren, 1997). Vad som skiljer lärares 
mentorsuppdrag från övriga handledande roller beskriver Handal (2007) med begreppet ’kritisk 
vän’. Han menar att det för eleven innebär att läraren genom mentorskapet kombinerar vänskap 
och kritik.  
 
En regelstyrd handledarroll fanns däremot uttryckt i tidigare skollagar, där benämnt som 
klassföreståndare. Förordningarna före 1991 redogjorde för hur lärare hade skyldighet att också 
vara klassföreståndare och ha det allmänna ansvaret för en klass. I skollagen (SFS 1971:235) 
beskrevs hur klassföreståndaren hade som uppgift att:  
 

1. ha tillsyn över elevernas skolgång samt söka kontakt med föräldrarna, om elev 
försummar skolgången, och anmäla förhållande om rättelse ej vinnes,  
2. ge akt på elevernas hälsa och, om elev bör komma under läkarkontroll, 
underrätta skolsköterska eller skolläkare därom, 
3. föra betygskatalog samt 
4. delta i klassråd  

 
När huvudmannaskapet för den svenska skolan övertogs av kommunerna i början av 1990-talet 

(Prop. 1990/91:18) försvann uppdraget som klassföreståndare. Nordevall (2011) har undersökt 
styrdokumenten från 1960-talets början fram till 1994 och uppmärksammat hur ”styrningen av 
klassföreståndarens uppdrag har minskat och till slut helt försvunnit” (s. 108). Efter 
förändringen av huvudmannaskap för skolan nämns nämligen inte uppdraget som 
klassföreståndare. Det dyker emellertid upp i utredningar om en ny lärarutbildning både 1999 



 4 

och 2008 (SOU 1999:63; SOU 2008:109). I den senare används det dock med en annan 
innebörd, nämligen i samband med lärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning och deras 
rätt till en handledare/mentor i skolan. Utredningen från 1999 däremot ”beskriver lärarens 
uppdrag som vidgat, från att tidigare ha setts som enbart kunskapsförmedlare. Begrepp som 
handledare, vägledare, mentor eller ledare för elevernas lärande anges som uttryck för detta 
vidgade läraruppdrag” (Nordevall, 2011, s. 27).  
 
Begreppet mentor började användas i olika utbildningspolitiska texter runt millennieskiftet, ofta 
i statliga utredningar och rapporter (Nordlund, 2011). Wallström (2018, s. 13) beskriver hur 
begreppet vanligtvis syftar ”på att läraren, parallellt med att undervisa, följer och stödjer ett 
begränsat antal (cirka 16) elevers individuella utveckling och studieresultat under 
utbildningstiden. Lärarna brukar i dessa sammanhang kallas mentorer, elevhandledare, 
studiehandledare, lotsar etc.” Skolinspektionen (2009:1, s. 18) fastställer också efter en 
utredning att begreppet mentor har ersatt klassföreståndare: ”För att ta ett särskilt ansvar för 
elevens utbildning har skolorna genomgående, och med olika framgång, ersatt den traditionella 
klassföreståndaren med en mentor”.  
 

I den senaste skollagen (SFS 2010:800, 2 kap. 9 §) anges dock att eleverna har rätt till 

inflytande över sin utbildning, något som tidigare tillgodosågs genom klassrådstiden. Nu är det 
istället upp till varje skola att avgöra hur elevinflytande ska organiseras. Dessutom anges att 
elever har rätt till utvecklingssamtal, inom alla skolformer. För gymnasieskolan beskrivs hur 
rektorn minst en gång per termin ska se till att elev och vårdnadshavare ”ges en samlad 
information om elevens kunskapsutveckling och studiesituation”. Ofta är det just mentorn som 
ansvarar för utvecklingssamtalen.  
 

Wallström (2018) argumenterar emellertid för att den politiska styrningen av 
mentorsuppdraget ”inte bara är otydlig, utan också motsägelsefull” (s. 26). Samtidigt som flera 
statliga utredningar och rapporter beskriver hur mentorsuppdraget ska bedrivas (t.ex. SOU 
2016:77; Skolinspektionen 2009; Skolverket, 2010), anges också att det är rektorn som ansvarar 
för att besluta hur mentorsuppdraget ska genomföras. ”Följaktligen både finns och saknas 
statliga riktlinjer för vad mentorsarbetet ska innehålla, när det ska genomföras, hur arbetet ska 
organiseras samt hur ansvaret ska fördelas i de lokala skolverksamheterna” (Wallström, 2018, s. 
26).  
 
Det pågår också en aktiv debatt om mentorskapets funktion (se t.ex. Skolvärlden, 2016, Nr. 3 
och Nr.5). En del skolor har efter lång tids diskussion, och ofta ett uttryckt missnöje hos lärarna, 
tagit bort eller förändrat mentorsuppdraget. Stenhammarskolan i Flen är ett exempel där 
mentorskapet lyfts från undervisande lärare. Istället har sex lärare övergått till att enbart arbeta 
som mentorer, medan övriga lärare i sin tur har ökat sin undervisningsmängd något. En av 
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lärarna förklarar hur de ”ville renodla lärarens roll, så att man kan koncentrera sin tid på 
undervisningen och planeringen. Då ville vi ta bort mentorsrollen, som blivit en ganska tung del 
av läraryrket” (SVT, 2017).  
 
Fler skolor i Sverige har lyft bort mentorsuppdraget från undervisande lärare. Vretagymnasiet 
utanför Linköping är ytterligare en skola att skapa heltidstjänster som mentor, med sex 
mentorer för runt 400 elever. Även här skedde förändringar efter önskemål från lärarna. En av 
mentorerna beskriver hur kombinationen lärare/mentor fungerade bristfälligt med exemplet 
”när man var lärare och någon elev ville prata om något personligt så fick man försöka boka in 
en tid tio minuter nästa dag mellan två lektionspass. Det kändes som att man inte räckte till” 
(Andersson, 2015). I och med att uppdraget inte heller är regelstyrt diskuteras likvärdigheten i 
hur mentorskapet genomförs. En annan lärare på Vretagymnasiet menar att ”med 
heltidsmentorer blir det mer likvärdigt. Förut var vi cirka 40 mentorer på skolan, och det var 
svårt att få en likriktning”. (ibid)  
 
Att mentorsuppdraget av många lärare anses vara svårt att genomföra med en otydlig 
rollbeskrivning uttrycks också i den statliga utredningen ”En gymnasieskola för alla – åtgärder 
för att unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning” (SOU 2016:77, s. 355). Som 
blivande gymnasielärare (och därmed mentor) väcker det här flera frågor. Eftersom 
mentorsuppdraget inte regleras i skollagen eller övriga styrdokument verkar mentorsrollen 
variera från skola till skola. Det debatteras också om mentorsuppdragets funktion, eller icke 
funktion. Eftersom uppdraget som mentor inte heller beaktas i lärarutbildningen leder det till 
frågan om lärare är rustade för uppdraget. Det finns med andra ord många obesvarade frågor 
om ett av lärares vanligaste uppdrag.  
 

Syfte och frågeställningar 
Den här studiens syfte var därför att öka kunskapen om hur lärare själva upplever uppdraget 
som mentor, genom följande frågeställningar: 

– Hur upplever gymnasielärare sitt uppdrag som mentor? 

– Vilka möjligheter och utmaningar upplever gymnasielärare att mentorskapet ger? 
 

Bakgrund och tidigare forskning 
Hur mentorsrollen fungerar och hur lärare själva tolkar och upplever sitt uppdrag är relativt 
outforskat. Vid sökningar i olika databaser efter studier om mentorskap i skolan behandlar 
majoriteten en annan typ av mentorskap, nämligen den mellan en mer erfaren/kvalificerad 
lärare och en mindre erfaren/kvalificerad lärare. Det här bekräftas också av både Nordevall 
(2011) och Lindgren (2000). Detsamma gäller vid internetsökningar där resultaten också är 
inriktade på denna form av mentorskap. Den beskrivs även i den så kallade 
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introduktionsperioden för nyutexaminerade lärare. Enligt denna ska en mer erfaren lärare 
fungera som mentor för den nya läraren och ha som uppgift att ”ge ett individuellt stöd och 
regelbundet följa den nya lärarens eller förskollärarens arbete” (Skolverket, 2016). Till skillnad 
från lärarens uppdrag som mentor för elever uttrycks den här formen av mentorskap både i 
Skollagen (SFS 2010:800, 2 kap. 22 a §) och i femte kapitlet i behörighetsförordningen (SFS 
2011:326) och ger nyutexaminerade lärare rätt till stöd av en mentor i minst ett läsår eller 
motsvarade på heltid.  
 
Den statliga utredningen ”En gymnasieskola för alla – åtgärder för att unga ska påbörja och 
fullfölja en gymnasieutbildning” (SOU 2016:77) menar dock att skollagen bör statuera att alla 
elever på gymnasieskolan har rätt till en mentor. Utredningen argumenterar enligt följande: 
 

Forskning och beprövad erfarenhet visar att en central del i att främja elevers 
möjlighet att lyckas i gymnasieskolan är att skolan arbetar elevcentrerat. Ett 
elevcentrerat arbetssätt innebär bl.a. att skolan löpande följer elevens utveckling 
och stärker elevens delaktighet (…). Det är viktigt att skolan arbetar systematiskt 
med att följa de enskilda elevernas utveckling så att skolan snabbt kan reagera på 
dessa varningssignaler och sätta in de åtgärder som behövs för att förhindra att 
elever avbryter sina studier eller inte når målen för utbildningen. Utredningen 
vill framhålla att det finns flera goda exempel på skolor som arbetar på ett 
elevcentrerat sätt och där elevernas mentorer har en nyckelroll i arbetet med att 
tidigt upptäcka tecken på annalkande studieavbrott och studiemisslyckanden. 
                                          (s. 689) 

 
Utredningen menar att mentorn ska följa elevernas utveckling och studiesituation, 
uppmärksamma tecken på att elever behöver särskilt stöd och i så fall informera berörd 
skolpersonal. Utredningen uttrycker även att ”som mentor får bara den litas som har relevanta 

kunskaper och erfarenheter för uppdraget och som även i övrigt anses vara lämplig” (SOU 
2016:77, 20 a §). 
 
Med avhandlingen ”Gymnasielärares uppdrag som mentor” från 2011 vill Elisabeth Nordevall 
försöka kartlägga, beskriva och analysera just mentorsuppdragets innehåll och funktion. I 
studien följer hon fyra gymnasielärares arbete som mentor. Studien lyfter fram flera positiva 
egenskaper med mentorsrollen, men också flera brister. Även hon diskuterar hur mentorn kan 
ha en nyckelroll i arbetet med att uppmärksamma elever i behov av stöd.  Avhandlingen visar 
nämligen att mentorers utvecklings- och mentorssamtal skapar vad hon kallar ’dialogiska 
läranderum’, vilket ger en helheltidbild av elevens skolsituation. Att vara mentor innebär alltså 
möjligheten att bygga upp kunskapssystem kring eleverna. Det här menar Nordevall att 

mentorn kan använda för att öka elevens utrymme för lärande, både i sin egen undervisning och 
i skolans strukturer runt eleven. Hon diskuterar också hur en mentor är något annat än en 
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lärare eller handledare. Nordevall menar att det ”hos eleven inger en förvissning om att 
mentorn vill väl samt att en förväntan om personlig integritet och empati uppfylls” (s. 35).  
 
När skollagen förändrades och man valde att ta bort klassrådstiden argumenterar Nordevall 
(2011) för att man missat att klassråden inte bara fungerat som ett forum för samverkan, utan 
också som ett tillfälle för eleverna att utöva inflytande. Mentorn och eleverna har tillsammans 
skapat ett forum för att gemensamt styra elevernas skolliv. I hennes studie framkommer det 
även att den undersökta skolan använder mentorstiden som ett utrymme för just detta.  Det 
innebär att mentorn har ytterligare tillfälle för relationsskapande med eleverna, utöver 
undervisningstiden. Nordevall sammanfattar arbetet mentorerna i hennes studie utför enligt 
följande: 
 

Studien visar att de mentorer som jag följt i deras verksamhet ständigt söker 
samarbete med sina ansvarselever, där de söker förbereda så att skolan ska 
kunna ge optimala förutsättningar för elevernas lärande. Mentorn bjuder in till 
samtal och eleven ges möjlighet att beskriva sin lärandesituation för att man 
tillsammans ska kunna utveckla strategier för elevens lärande.     (s. 171)
   

Även Tangen (2010) menar att sådana samtal kan ge användbara verktyg för läraren i och med 
att de bidrar med kunskap om elevernas lärandesituationer.  Att läraren utvecklar nära 
relationer med eleverna menar också Wallace (2008, refererad i Nordlund, 2011) är en av de 
viktigaste faktorerna för att möjliggöra god inlärning. Hon kallar det ”rich mentoring 
relationships” och beskriver det som att läraren och eleven har ett nära samarbete och 
tillsammans diskuterar och löser problem. Detta menar Wallace kan ske i samtal mellan eleven 
och mentorn. Dessutom innebär det att eleven är aktiv och medverkar i sitt eget lärande. Att 
vara aktiv i sitt eget lärande diskuteras även av Wiliam (2011) som en nyckelstrategi för att 
möjliggöra lärande. Dessutom menar Wallace att ett nära samarbete med elever ger lärare 

reflektioner om hur det egna yrkesutövandet fungerar.  
 
I Nordevalls (2011) avhandling diskuterar hon också hur ”lärares mentorskap kan öka elevernas 
handlingsutrymme för lärande såväl pedagogiskt som socialt [och att] mentorernas 
genomförande av sitt uppdrag bidrar till framgång såväl för läraren i sin yrkesverksamhet som 
för eleven i sitt lärande” (s. 177). Det här argumenterar hon för bland annat genom att samtalen 
mellan mentor och elev leder till att båda får inblick om elevens lärande och kunskap. Det här 
kan i sin tur användas av mentorn i undervisningsuppdraget. Kunskapen erhållen vid dessa 
samtal kan ligga till grund för planering och andra beslut gällande elevens lärandesituation. 
Nordevall sammanfattar hur mentorsrollen ger ett tillfälle för läraren att samla information om: 
 

● elevens lärande 
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● elevens sociala situation i klassen/skolan 

● elevens olika undervisningssituationer  

● elevens behov i olika lärandesituationer  

● sin egen undervisning i förhållande till eleven  

● annan undervisning i förhållande till eleven  

● om elevens mål med sin skolgång  

● om elevens måluppfyllelse  

● elevens styrkor och svagheter                           (s. 166) 
 
Mentorskapet verkar också kunna bidra till att elever känner sig sedda både individuellt under 
utvecklingssamtal och i grupp när klassen/gruppen har någon form av klassrådstid. Dessutom 
jämför Nordevall (2011) mentorstiden med undervisning i ’livskunskap’ eftersom den ofta 
används till att diskutera etiska frågor eller aktuella världshändelser. (s. 172). 
 
Som mentor och undervisande lärare ska du dock balansera två uppdrag. Johnson (2008) lyfter 
fram att det dubbla uppdraget, både som bedömande lärare och stödjande mentor, måste 
uppmärksammas av lärare. I detta har skolledningen ett ansvar. Johnson anser att ledningen 
bör möjliggöra ett nära samarbete och en samverkan mentorer emellan. Det menar han kan öka 
likvärdigheten för eleverna, och ge dem samma möjligheter att lyckas i skolan. Nordevall (2011) 
diskuterar dock hur skolors handlingsutrymme ofta är fastlåst. Hon argumenterar för att det 
krävs ett forum för utbyte av kunskap mentorerna emellan. Det verkar likväl som att vare sig 
mentors-/klassrådstiden eller arbetslagstiden ger ett tillräckligt utrymme för ett lyckat utbyte. 
Möjligheten för lärare att kunna samarbete menar hon ”framträder som en kritisk faktor för 
såväl lärarnas individuella yrkesutövande som för skolans inre utveckling sett både ur ett skol- 

och samhällsperspektiv” (s. 197).  
 
I Nordevalls (2011) studie ger också rektorerna hon följer en bild av hur nyanställa lärare 
introduceras i mentorskapet, och lärarna en annan. Enligt rektorerna ges nya mentorer en egen 
mentor i form av en mer erfaren lärare (som den nytillkomna introduktionsperioden också 
beskriver). Dessutom ska nya mentorer få information om mentorsuppdraget via olika 
arbetsträffar, samt andrahandsinformation från specialpedagoger, skolsköterskor, studie- och 
yrkesvägledare eller kuratorer. Nordevall beskriver hur rektorerna ”utgår ifrån att om ingenting 
hörs fungerar arbetet” (s. 88). De deltagande lärarna ger däremot en annan bild av hur 
mentorsuppdraget introducerats. En av lärarna i studien uttrycker hur en tydlig rollbeskrivning 
saknas: ”Det är det värsta, när det inte finns några klara linjer. Ska jag göra något bra vill jag ha 
klara linjer. Men sånt här luddigt och tolkningsbart, då jobbar alla på olika sätt och så blir det 
ingen struktur” (s. 93). Dessutom anmärker deltagarna bristen av utbildning i 
mentorsuppdraget. En av deltagarna argumenterar också för att den verksamhetsförlagda 
utbildningen inte räcker för att förbereda lärarstudenter inför mentorsuppdraget.  



 9 

 
Därtill argumenterar Nordevall (2011) för att lärare dessutom verkar sakna utrymme att bedriva 
mentorsuppdraget på det sätt som de faktiskt gör. Det innebär att lärare konstruerar utrymme 
för mentorsuppdraget som egentligen inte finns tillgängligt. Det kan i sin tur leda till att 
”uppdraget över tid kan bli övermäktigt för läraren och leda till utmattning och besvikelse, när 
tid, ork och utrymme sätter stopp för det man uppfattar som uppdragets krav” (s. 178). Slutligen 
hävdar Nordevall att bristen på regelstyrning kan leda till skillnader mellan mentorers 
genomförande av uppdraget, vilket i sin tur riskerar skolans uppdrag om likvärdigt bemötande 
för alla elever. 
 
Mentorsuppdraget analyseras också i Helena Wallströms (2018) avhandling ”Gymnasielärarens 
mentorshandlingar. En verksamhetsteoretisk studie om lärararbete i förändring”. Även hon 
konstaterar att mentorskapet är relativt outforskat och vill därför undersöka och analysera 
uppdragets innehåll och funktion. Hon följer två olika gymnasieskolor och undersöker hur 24 
gymnasielärare tolkar och förverkligar mentorskapet. Även Wallström ser både möjligheter och 
utmaningar med mentorsuppdraget. I avhandlingen diskuterar hon tidigare forskning om 
lärares mentorsuppdrag. Där lyfter hon också fram Nordevalls (2011) avhandling och hur både 
den och annan forskning argumenterat för mentorskapets möjligheter att stödja elevernas 
personlighetsutveckling. Hon poängterar dock att det i inte ”framgår hur det går till när lärare 
integrerar mentorsarbetet i sina övriga arbetsuppgifter” (s. 47).  
 
Wallström (2018) menar att tidigare forskning antingen fokuserat på mentorskapet som en 
möjliggörande av så kallade ’dialogiska läranderum’, eller som ett redskap för ’styrning, makt 
och kontroll’. Det sistnämnda argumenterar för att mentorsuppdraget genom utvecklingssamtal 
och annan dokumentation handlar just om att utöva styrning, makt och kontroll över 
elevgruppen. Wallström sammanfattar hur mentorernas dokumentationsarbete är en mjukare 
form av disciplinär styrning. Både dokumentation och utvecklingssamtal beskrivs också ”som en 

pedagogisk teknik för att styra och uppmuntra eleven till självreglering, eget ansvar och social 
kontroll” (s. 148).  
 
Flera slutsatser om mentorsuppdraget dras av Wallström (2018). Hon diskuterar bland annat 
hur lärararbetet både är rörligt och oförutsägbart. Som undervisande lärare och mentor finns 
det dessutom två uppdrag som ibland konkurrerar med varandra, eller som Wallström uttrycker 
det: ”Läraren är en och samma person, men arbetet är dubbelt” (s. 186). Hon diskuterar denna 
konkurrens enligt följande: 
 

Lärarna får svårt att disponera arbetstiden, eftersom arbetsorganisationerna är 
grupp- och individbaserade på samma gång. Mentorsarbetet hamnar i konflikt 
med undervisningsarbetet, eftersom arbetsuppgifterna tidsstruktureras på olika 
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sätt. Lärararbetet med mentorseleverna är obestämt, flexibelt och beroende av 
elevernas agerande. Motsatt är lärararbetet i undervisningsgemenskaperna 
förhållandevis statiskt och noga reglerat i ett i förväg bestämt innehåll och 
tidsschema.        (s. 181–182) 
 

Wallström (2018) lyfter också det faktum att tidsstruktureringen för lärare som både undervisar 
och arbetar med mentorsuppdraget inte i förväg går att fastställa. Det går inte att veta hur 
mentorsarbetet kommer ta sig i uttryck under läsåret eftersom det är beroende av eleverna i 
gruppen. Som mentor menar Wallström att du också har som uppgift att säkerställa att eleverna 
stannar kvar och fullföljer sin utbildning inom skolverksamheten. Hon diskuterar hur vissa 
elever kräver mer arbete av mentorn i detta. Elever som är i behov av mer stöd innebär ett 
mentorsarbete som gör anspråk på en större del av lärarens tid. Ofta finns en viss tid avsatt för 
mentorsarbete, men den innefattar inte det extra arbete det innebär med elever som är i behov 
av ökat stöd. Det kan till exempel innebära extra möten och arbetsuppgifter som uppstår när 
mentorn arbetar för att hantera elevens skolsituation. Den tiden tas istället från övrig arbetstid 
(Wallström, 2018).   

 

Metod 
 
Metodval 
En kvalitativ metod användes för att samla in, analysera och presentera data om hur 
gymnasielärare upplever mentorskapet. Syftet var inte att dra generella slutsatser om uppdraget 
som mentor utan ge en möjlighet att beskriva, förklara och tolka hur mentorsrollen kan 
upplevas (Ahrne, 2011). En kvalitativ metod ger också en möjlighet att belysa komplexiteten i 
deltagarnas erfarenheter (Webster & Mertrova, 2007). Mentorsuppdraget är fortfarande relativt 
outforskat och då är en kvalitativ metod också lämplig att använda explorativt (Malterud, 
2009).  
 

Urval 
Urvalet skedde utifrån tillgänglighet. Genom egna kontakter inom gymnasieskolan samt 
kontakter på min VFU-skola framkom sex möjliga deltagare. Antalet deltagare begränsades 
dock till fyra på grund av tidsaspekten. Dessa fyra var ett medvetet urval och valdes eftersom 
förhoppningen var att de på djupet kunde belysa undersökningens frågor (Patton, 2002). 
Ritchie och Lewis (2003) beskriver hur ett medvetet urval även bör ha en viss variation för att 
kunna studera effekten av det undersökta. Urvalet bestod därför av gymnasielärare som både 
undervisade och arbetade som mentor, vid olika kommunala och fristående gymnasieskolor i 
Sverige. Tre kvinnor och en man i åldrarna 29–54 år deltog i studien. Inom urvalet fanns både 
mindre erfarna lärare/mentorer och mer erfarna lärare/mentorer, som också hade arbetat 
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under den tidigare skollagen. Deltagarnas erfarenheter sträckte sig mellan fyra och 24 år som 
lärare.  
 

Datainsamling 
Syftet med studien var att öka kunskapen om hur gymnasielärare själva upplever 
mentorsuppdraget. Därför valdes intervjuer som datainsamlingsmetod. Intervjuer möjliggör ett 
fördjupande samtal med möjlighet till både uppföljningsfrågor och förtydliganden (Alshenqeeti, 
2014). Eftersom intervjufrågorna kunde vara av emotionell karaktär eftersträvades ett tillåtande 
klimat där deltagarna öppet kunde beskriva sina upplevelser. Därför genomfördes intervjuerna 
enskilt. Två intervjuer genomfördes på deltagarens arbetsrum, en intervju skedde hemma hos 
den intervjuade, och en intervju genomfördes via telefon. Intervjuerna pågick mellan 30–45 
minuter.  
 
En semistrukturerad intervjuteknik användes för att samla in information om hur deltagarna 
upplever mentorskapet. En semistrukturerad intervju innebar att två öppna huvudfrågor 
ställdes utifrån studiens frågeställningar. Som stöd fanns hjälpfrågor att använda vid behov (se 
Bilaga). Dessa utformades för att underlätta för intervjupersonen att besvara huvudfrågorna. 

Som stöd användes också uppföljningsfrågor i stil med ”Hur menar du då?” eller ”Kan du berätta 

mer?” för att fördjupa deltagarnas svar.  Genom att ha en semistrukturerad intervju kan samtal 

föras mer naturligt och intervjupersonen kan i viss utsträckning själv styra innehållet. Eftersom 

syftet med studien var att undersöka hur deltagarna själva upplever mentorsuppdraget 
eftersträvades ett fritt berättade utifrån frågeställningarnas teman. Att använda färre 
intervjufrågor etablerar också intervjuaren som en lyssnare, snarare än en utfrågare (Klein et 
al., 2010), vilket därför ansågs viktigt under intervjuerna.  
 
Ett pilottest av intervjun genomfördes och responsen från denna användes för att förbättra 
intervjufrågorna, någon fråga omformulerades och ytterligare en fråga lades till.  
 

Analys 
Både intervjuanteckningar och transkriptioner av de inspelade intervjuerna användes vid 
analysen. Viktigt att poängtera är att utskrifterna av de inspelade intervjuerna är en 
konstruktion i sig (Kvale & Brinkmann, 2014). Kvale och Brinkmann (1997, s. 152) utrycker det 
som ”utskrifter är avkontextualiserade samtal; de är abstraktioner, liksom topografiska kartor är 
abstraktioner av det ursprungliga landskap som de härletts ifrån”. Talspråk översätts dessutom 
till skriftspråk under transkribering och utskrifterna är därför inte kopior utan tolkande 
konstruktioner av ett samtal. Under transkriberingen eftersträvades däremot en ordagrann 
återgivning. För att uppnå läsvänlighet har dock skriftspråkliga regler för skiljetecken använts.  
Dessutom menar Kvale och Brinkmann (2014) att en litterär stil på transkriberingar gör det 
enklare att förmedla meningen i deltagarnas berättelser till läsaren.  
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Utifrån Braun och Clarke (2006) analyserades deltagarnas berättelser tematiskt. Ett tema 
förstås som en beskrivning av någon sorts mönster som konstrueras utifrån datamaterialet. Den 
tematiska analysen användes eftersom syftet var att undersöka mönster i deltagarnas berättelser 
om mentorskapet, både gällande uppdrag och möjligheter och utmaningar. Braun och Clarke 
har organiserat och presenterat en strukturerad analysmall för tematisk analys. I analysen av 
deltagarnas intervjuer användes Braun och Clarkes sex faser av kvalitativ analys. Dessa 
presenteras på originalspråk som: 1. Familiarising yourself with your data, 2. Generating 
initial codes, 3. Searching for themes, 4. Reviewing themes, 5. Defining and naming themes, 6. 
Producing the report. Genom att följa dessa skapades ett strukturerat kvalitativt arbetssätt för 
att analysera intervjuerna. 
 
Det första steget var att samla in data genom inspelade intervjuer och intervjuanteckningar. 
Dessa sorterades och transkriberades. Riessman (1993) argumenterar för att detta må vara 
tidskrävande men att det ger en första inblick av datan och därmed startar analysarbetet. Efter 
organisering av materialet och flera genomläsningar påbörjades en första kodning. Begreppet 
’kod’ förstås som ”the most basic segment, or element, of the raw data or information that can 
be assessed in a meaningful way regarding the phenomenon” (Boyatzis, 1998, s. 63). Kodningen 
utgick ifrån materialet och inte utifrån teori. Därför kodades allt av intresse utan någon 
prioritering. Under kodningen togs anteckningar som också återanvändes under senare faser i 
analysen (Braun & Clarke, 2006).  
 
När allt material kodats påbörjades en analys efter gemensamma mönster. Vissa koder liknande 
varandra och kunde bilda nya gemensamma grupper. Andra koder gav inget mönster utan 
valdes sedermera bort från analysen. Andra koder bildade undergrupper till mer framträdande 
mönster. För att strukturera koderna användes tankekartor där olika grupperingar bildades. 
Efter flera genomgångar av koderna började olika mönster av likheter framträda. Dessa 

identifierades därefter som ett tema. Vissa teman var tydligt framträdande, andra lades ihop för 
att bilda ett gemensamt tema. Därefter analyserades temana igen för att se om det fanns ett 
sammanhängande mönster genom datan. Nästa steg var att läsa igenom hela utskrifterna på 
nytt för att analysera huruvida de konstruerade temana gav en rättvis beskrivning: ”you 
consider the validity of the individual themes in relation to the data set, but also whether your 
candidate thematic map ’accurately’ reflects the menaings evident in the data set as a whole” 
(Braun & Clarke, 2006, s. 21).   
 
Det sista steget i analysen innebar en definiering av de konstruerade temana.  Här namngavs 
också alla teman i ett försök att tydliggöra det gemensamma mönstret och själva ’essensen’ i vad 
temat beskriver (Braun & Clarke, 2006). Braun och Clarke introducerar även en sjätte fas, 
nämligen sammanställningen av analysen i ett resultat och presentation av denna. Här 
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framhålls vikten av att presentera välbeskrivande utdrag ur deltagarnas berättelser vilket denna 
analys har tagit fasta på.  
 

Etik 
En intervjustudie där de inspelade intervjuerna skrivs ut är förbunden med etiska problem 
(Kvale & Brinkmann, 2014). Därför gavs särskilt vikt åt konfidentialiteten för deltagarna. De 
deltagande lärarna fick information om studiens syfte, de metoder som används, att deltagande 
i studien är frivilligt och att de har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Samtycke att 
delta i studien skrevs inte under utan spelades in i samband med intervjuerna. All information 
som framkom behandlades konfidentiellt, vilket innebar att endast uppsatsförfattare och 
handledare tog del av uppgifterna. Dessutom avkodades deltagarnas berättelser för att 
säkerställa anonymitet, i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Deltagarna gavs 
påhittade namn, och namn på skolor och platser ströks från de presenterade utdragen. 
Deltagarna erbjöds också att läsa den färdiga uppsatsen och upplystes om att det förekommer 
naturliga skillnader mellan talspråk och skriftspråk. Detta för att undvika onödigt obehag 
eftersom utskrivna intervjuer kan framstå som osammanhängande och förvirrade (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Materialet förvarades i enlighet med Umeå universitet bevarande- och 
gallringsplan för forskningsmaterial (Umeå universitet, 2013).  
 

Resultat 
Den tematiska analysen identifierade tre teman som kallas ”Dokumenterande och stödjande”, 
”Relationsskapande” och ”Tidskrävande”. Temana konstruerades efter liknande mönster i 
deltagarnas berättelser. Varje tema presenteras med en beskrivning av mönstret, samt utdrag ur 
deltagarnas berättelser. Skriftspråkliga regler används för utdragen, där en längre paus 
betecknas (p). Urklipp från utskriften visas med (…) och används bland annat för att säkerställa 
anonymitet. Deltagarna heter egentligen något annat. Temana beskriver både hur deltagarna 
upplever sin roll och uppdrag som mentor och vilka möjligheter och utmaningar de upplever 
med mentorskapet.  
 

Dokumenterande och stödjande 
Det första temat redogör för deltagarnas upplevelser av rollen och uppdraget som mentor. De 
beskrev hur deras uppgift som mentor är att dokumentera, stödja och följa en avgränsad grupp 
elever.  Sara, en av lärarna uttryckte mentorsrollen som ”att ha koll och översikt på hur det går, 
vad som händer i klassen (…), dokumentera betygen, utfärda betygsvarningar, boka möten och 
så vidare”. Mentorsuppgifterna beskrevs variera beroende på eleverna i mentorsgruppen, men 
innebar att vara den med särskilt ansvar över en viss grupp elever. I det ansvaret ingick att ha 
översikt både över gruppen i stort och över de individuella eleverna. Detta skulle också 
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regelbundet dokumenteras. Deltagarna använde olika digitala verktyg på de olika 
arbetsplatserna där de samlade all information om eleverna.  
 
Deltagarna beskrev hur uppgiften dels är att dokumentera betyg och samla in information från 
övriga lärare om elevens studieresultat, och dels stödja eleven i dess lärande. I det arbetet 
beskrevs en samordnande roll, där övrig personal eller rektor ofta ska kontaktas. Det kunde 
både handla om andra lärare som undervisar mentorseleven, skolkurator, studie- och 
yrkesvägledare eller rektor. Det kunde ske både i arbetet med att stödja eleven och för att samla 
in mer information som ska sparas och dokumenteras.  
 
En annan lärare, Stina förklarade hur det ofta kallas till möte om något inte fungerar för eleven. 

I arbetet med att stödja eleven kan problem uppstå likt ”hög frånvaro, dåligt mående (…). Då 

kallas mentor, elev, rektor, sköterska, kurator, syv och elev för samtal”. I det arbetet har 
mentorn den samordnande rollen och den som kontaktar övrig profession. Att som mentor ha 
ett ”socialt ansvar” att stödja eleverna beskrevs av alla deltagare. Thomas skildrade också hur 
mentorsollen innebär att ”vara ett socialt stöd för eleverna utanför ordinarie undervisning 
förstås, delvis ett socialt stöd, ibland i värsta fall om jag får säga det så ett psykologiskt stöd 
också, så det blir som ett socialt ansvar utöver liksom det pedagogiska ansvaret”. Också Britta 

beskrev ett ’socialt arbete’ där hon som mentor ibland fungerar som en mamma för eleverna: 

“[det innebär] ganska mycket [att vara] en mamma som ska hålla rätt på frånvaro, ringa till 

föräldrar och att det kommer mycket sånt”.  
 
Alla deltagare hade en viss schemalagd tid varje vecka (mellan 30 minuter och en timme) där de 
träffar elevgruppen. Ingen av deltagarna har en specifik uppgift att utföra på träffarna. Träffarna 
används med olika syften beroende på situation, till exempel kan innehållet styras av 
skolgemensamma temadagar eller liknande.  I övrigt beskrevs träffarna som en tid att prata med 
eleverna, följa upp hur det går men också ge eleverna ett forum för att uttrycka sina tankar och 
åsikter om skolsituationen. Träffen med elevgruppen kallas olika saker på de olika skolorna, för 
en deltagare kallas det just för mentorstid.  
 
Förutom den schemalagda träffen med elevgruppen utför deltagarna uppgifter inom 
mentorsuppdraget under övrig arbetstid. Det kan handla om att ”dokumentera betyg, skriva 
åtgärdsrapporter, kontakta vårdnadshavare, boka in möten, delta på möten och så vidare” 
(Sara). Deltagarnas arbetsplatser har olika regler för hur sådana uppgifter ska hanteras, till 
exempel har vissa av deltagare ett så kallat elevteam på skolan att ta hjälp av om elever har 
svårigheter. Andra deltagare hade inte ett sådant team av anställda, utan tog kontakt med 
skolsköterska och/eller kurator vid behov.  
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Hur regelverket ser ut kring vem som ska vara mentor var också olika på de olika skolorna där 
deltagare arbetade. För vissa lärare var mentorskapet ett krav och ingick för alla lärare på 
skolan. Stina uttryckte däremot att ett sådant system inte fanns på hennes arbetsplats.  ”Några 
slipper alltid [vara mentor]”. Rollen och uppdraget som mentor reglerades således på olika sätt 
på de olika arbetsplatserna.  
 

Relationsskapande 
Den främsta möjligheten med mentorsuppdraget beskrev alla deltagare som relationsskapandet 
med eleverna. ”En stor fördel med mentorskap är att jag kommer närmare ’mina’ elever och har 
förhoppningsvis mer tid med dem” (Stina). Dels beskrevs ett relationsskapande ha ett egenvärde 
och dels beskrevs det möjliggöra en förbättrad undervisning. Att ha goda relationer med 
eleverna eftersträvades på samma sätt som att ha goda relationer med kollegor och rektorer. 
Dessutom beskrevs relationsskapandet kunna påverka undervisningen i en positiv riktning.  
Som mentor framställdes en möjlighet att kunna coacha eleverna på ett annat sätt än som 
lärare: 
 

Att se de här eleverna lite extra, att ha koll på hur de mår, att det fungerar för 
dem i skolan, att kunna hjälpa dem att kunna utvecklas förstås, och se vad är 
dina styrkor och vad är det du behöver tänka på, och kunna vara som en liten 
coach som de kan bolla saker med. (Britta) 
 

Deltagarna beskrev hur möjligheten med mentorsrollen är att få lära känna eleverna i gruppen 
och kunna prata om vem de är och var i livet de befinner sig. Genom mentorsrollen menade 
Britta att hon enklare kunde coacha eleverna och hjälpa dem i skolan. ”Det här skulle man ju i 

för sig vilja med alla sina 170 elever men det kommer jag ju inte att hinna (…) [men] de här har 
ändå någon som vet mer och som det är ju möjligheten och när det fungerar bra så kanske det 
kan bli så”. Mentorn beskrevs som någon som har mer information om eleverna, som känner 
dem lite bättre och därför också kan stödja dem mer än övriga lärare som eleven kommer i 
kontakt med.  
 
Mentorsrollen beskrevs av Sara som att vara ”spindeln i nätet” och i det arbetet menade hon att 
hon lärde känna eleverna. Genom att vara den som hade övergripande koll, och kontakt med 
föräldrar, andra lärare, övrig personal och rektor beskrev hon hur ett förtroende mellan henne 
och eleverna byggs upp. ”Ju bättre jag lär känna dem, desto bättre brukar det fungera på 
lektionerna”. Fler deltagare beskrev också detta, både gällande kommunikation och motivation. 
En närmare relation med eleverna beskrevs göra det enklare att kommunicera och också lyckas 

motivera eleverna. ”Jag kan prata om annat än skolan, om livet i stort, det som händer utanför, 

kanske på träningen eller ja den där serien jag vet att de också kollar, alltså vad som helst 

egentligen, och det kan fungera för att lyckas motivera och liksom peppa” (Sara). Därtill 
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beskrevs hur rollen som mentor också kunde göra det enklare att hantera svåra situationer som 
uppstår, ”de [eleverna] vet att man som mentor har tät kontakt med föräldrarna, det är ibland 
enklare för mig som mentor att gå in och styra upp om det är något” (Sara). Det här jämfördes 
med att som vanlig lärare hantera bråk, dålig arbetsro i klassen eller liknande. Stina menade att 

”som mentor kan du ibland ha större tyngd bakom det du säger, alltså det blir direkt allvar och 

de vet dem [eleverna] om”.  
 

Tidskrävande 
I det första temat beskrevs rollen och uppdraget som mentor. I uppdraget att dokumentera och 
stödja elevgruppen fanns ytterligare ett tema som utmärkte sig, nämligen tidsbristen som 
uppstår. Den beskrevs komma av att mentorsrollen innebär många olika uppgifter som 
konkurrerar om tid. Stina berättade om hur mentorskapet ”innebär otroligt mycket 
ensamansvar och kräver både ork och engagemang som kan vara väldigt tröttande i det långa 
loppet”. Hon menade att ”det hade varit rätt okej att kanske ha tjänster som heter ’Mentorskap’ 
om man något år kanske enbart vill ägna åt att vara mentor. Många lärare blir utslitna av allt 
arbete som hör till det vardagliga plus allt arbete med att vara mentor”. Med det vardagliga 
beskrevs lärares övriga undervisningsrelaterade arbetsuppgifter.  
 
Britta beskrev också hur mentorsrollen är tänkt att möjliggöra ett nära relationsskapande, men 
att verkligheten ofta ser annorlunda ut; ”Det är ju min dröm att det skulle vara så, sen vet jag ju 

inte om jag tycker att det är så”. Den främsta anledningen till tidsbristen beskrivs vara de 
administrativa uppgifter som ingår i mentorsrollen. Thomas förklarade hur det ”sociala 
ansvaret” ofta får stå tillbaka eftersom ”det är ganska mycket som ska göras redan som det är, 
uppgifter som vi delegeras uppifrån ska genomföras i klasser, så det är ju en utmaning, en 
problematik att det stjäl så mycket tid av formalia, sånt som vi förväntas göra”.  
 
Den främsta orsaken till att mentorskapet upplevdes som tidskrävande beskrevs just vara de 
administrativa uppgifterna. Britta förklarade också att det inte är mentorsrollen i sig som tar 
tid, utan att det är de administrativa uppgifterna som tar för mycket utrymme: 
 

Jag kan ju tycka att det är fint att få som jag säger den här nära relationen med 
några elever, att kunna peppa dem och se dem och, men för att jag ska få tid att 
göra det på till exempel (…) [mentorstiden], då skulle jag ju behöva plocka bort 
andra saker ur mentorskapet. Det är inte mentorskapet i sig som är problemet 
utan att man har fyllt det med allt möjligt annat, att ha koll på frånvaro, att skriva 
i provplaneringar, att hålla i studiedagar eller värdegrundsdagar, göra övningar 
och det här tar så himla mycket tid, (p) så att jag hinner ju inte göra det jag tycker 
är det goda med mentorskapet. 
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De deltagare som arbetat som mentor under flera år beskrev också hur rollen förändrats och att 
de upplever en mer administrerande mentorsroll. Thomas sammanfattade det enligt följande: 
 

Min känsla är att när man, då hette det elevhandledare, det har säkert hetat en 
massa andra saker också, då hade man mer tid, alltså hela lärartjänsten var mer 
avlastad, så då ville man engagera sig i eleverna, men ville hitta på grejer utanför 
skolan, och på grund av dels då att man har blivit äldre kanske och bekvämare 
men också på grund av det är väldigt mycket som läggs på en så har den energin 
försvunnit, och nu försöker man egentligen bara överleva uppdraget, se till att 
folk eller eleverna är här, att de gör det de ska göra, att de har koll på när de har 
prov, redovisningar, inlämningar och så vidare, och se till att nu är det mer att vi 
försöker rädda deras betyg än att vara ett socialt stöd för dem, så det har absolut 
förändrats tycker jag.  

 
Britta beskrev också en tidigare form av mentorsuppdraget. ”Då var det nog mer att jo men man 
höll i utvecklingssamtal och hade lite extra koll på de här eleverna men att skriva 
åtgärdsprogram tillsammans med specialpedagoger, att kontakta föräldrar så fort de var borta 
det behövde man ju inte göra, men det gör man nu, nu gör man allt”. Även Stina beskrev en 
förändrad mentorsroll; ”Mentorskap behövs mer och mer för fler och fler. Mycket mer än det 
gjort förr. Men för att svara på varför, då behövs fler timmar att prata”.  
 
Tidsbrist beskrevs också kunna uppstå just ”när det krånglar för någon elev” och ytterligare 
resurser måste kallas in för att stödja eleven. När någon elev antingen har bekymmer med 
skolprestationen eller det psykiska måendet involveras många personer för att hantera den 
uppkomna situationen. Det beskrevs hur just ”akutfallen och krisfallen” upptar tid. Stina 
beskrev också hur sådana fall uppkommer oavsett gruppstorlek. ”De ärendena kommer oavsett 
storlek på klass, är min erfarenhet efter 18 år som lärare”. Även Britta menade att sådana 

ärenden är en ofrånkomlig del av mentorskapet. ”Har man några elever som har det jobbigt och 
det kommer de ju ha under tre år, några stycken, så blir det väldigt tight om tid”. När de så 
kallade akutfallen tar tidsresurser beskrivs hur de andra eleverna i mentorsgruppen får stå 
tillbaka: 
 

Tyvärr litegrann kan jag ju känna att de som jag kommer närmast egentligen, 
det är ju de som har mest problem, för det är dem som jag lite tvingas ägna tid 
åt och sitta på möten och ha extra samtal med (p). Och det är ju också och de 
här som de fungerar ganska bra för, ja man stämmer av två gånger på 
utvecklingssamtalen, då har vi ju tid men (p) egentligen fungerar jag ju sämre 
som mentor för dem på något sätt, därför att det tar så mycket tid med de här 
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akutfallen och krisfallen och frånvarorapportering för dem som har lite 
problem. (Britta) 

 

Diskussion 
Resultatdiskussion  
Studiens syfte var att öka kunskapen om hur gymnasielärare själva upplever uppdraget som 
mentor, genom följande frågeställningar: 

– Hur upplever gymnasielärare sitt uppdrag som mentor? 

– Vilka möjligheter och utmaningar upplever gymnasielärare att mentorskapet ger? 
 
De teman som identifierades visade flera liknande mönster i lärarnas upplevelser, både gällande 
roll och uppdrag och möjligheter och utmaningar med mentorskapet. Tre teman identifierades 

som beskrev likheter i deltagarnas berättelser om mentorsuppdraget. Temana är 
”Dokumenterande och stödjande”, ”Relationsskapande” samt ”Tidskrävande”. Det tredje och 
sista temat är det mest framträdande och ges därför störst utrymme i diskussionen.  
 
Rollen som mentor beskrevs på ett liknande sätt av alla deltagare. De uppfattade uppdraget som 
att ha en dokumenterande och stödjande roll för en avgränsad grupp elever. Det här 
identifierades som ett gemensamt tema eftersom rollerna överlappar varandra och 
sammanfattar deltagarnas beskrivning av uppdragets innehåll och funktion. För en av 
deltagarna kallades uppdraget istället för klassföreståndare men ingen skillnad hittades mellan 
det faktiska utövandet. I sin roll hade alla en viss schemalagd tid avsatt varje vecka (mellan 30 
minuter och en timme) för att arbeta med mentorsuppdraget. Det här innebar en träff med 
elevgruppen i stil med tidigare klassråd. Övriga uppgifter inom mentorsrollen fick hanteras 
under övrig arbetstid. Trots avsaknaden av regelstyrning utfördes alltså mentorsuppdraget på 
liknande sätt av alla deltagare. Det verkar som att vissa av klassföreståndarens uppgifter lever 
kvar, trots att det inte längre uttrycks i skolans styrdokument. Trots att uppdraget som 
klassföreståndare togs bort från skollagen verkar inte arbetsuppgifterna ha försvunnit.   
 
Den främsta möjligheten med mentorsuppdraget beskrev alla deltagare som relationsskapandet 
med eleverna. Att träffa eleverna även utanför lektionstid och inte agera lärare, utan mentor 
skapade en möjlighet för fördjupade relationer lärare och elev emellan. Det här är också vad 
Wallace (2008, refererad i Nordlund, 2011) kallar för ”rich mentoring relationships” och som 
hon menar är en av de viktigaste faktorerna för att möjliggöra god inlärning. Det här 
överensstämmer med Nordevalls (2011) studie som också visade flera möjligheter med 
mentorsuppdraget, bland annat relationsskapandet och möjligheten att använda kunskapen 
från mentorsrollen i undervisningen. Hos deltagarna var det framför allt relationsskapandet 
som framhölls, men de poängterade också att de genom mentorsrollens relationer med eleverna 
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samlade mer information om dem som de kunde använda i undervisningen. Det här har tidigare 
studier också framhållit som en styrka med mentorskapet. Wallström (2018) frågar sig dock hur 
det här fungerar och vare sig tidigare studier eller denna lyckas sätta fingret på precis hur 
mentorn använder kunskaperna i undervisningen. De deltagande lärarna beskrev det snarast 
som någon abstrakt kunskapsöverföring som kommer eleverna till nytta.  
 
För att mentorskapet verkligen ska kunna ge dessa möjligheter har både Nordevall (2011) och 
Tangen (2010) ringat in vissa faktorer som krävs. Det handlar om hur skolan ska organisera 
mentorsuppdraget, och vikten av att följa ett tydligt ramverk. Nordevall (s. 178) sammanfattar 
det enligt följande: 
 

● Det måste finnas tid för elevsamtalen. 

● Det måste finnas rum för samtalen. 

● Elevsamtalen måste sättas på skolans dagordning. 

● Det måste utvecklas goda rutiner, ansvarsfördelning och samarbete som säkrar 

uppföljning av samtalen. 

● God kommunikation och ömsesidig respekt mellan lärare och elev är avgörande.   
 
Detta framhölls också av deltagarna. Mentorsuppdraget beskrevs ge möjlighet att bidra med 
mycket för både lärare och elever, men då måste rätt förutsättningar finnas. I det stödjande 
arbetet beskrevs utvecklingssamtalen, som finns på dagordningen, inte räcka till. Som mentor 

har du också en stor mängd ’inofficiella’ samtal med eleverna, eftersom frågor och bekymmer 

kan uppstå när som helst under terminen. Sådana samtal och arbetsuppgifter kopplade till 
dessa beskrevs det inte finnas tidsresurser för, och om resurserna användes fick de tas från 
någon annan uppgift som i sin tur blev lidande.  
 
En av deltagarna betonade också vikten av att ha tydliga arbetsuppgifter och ett ramverk att 

följa. Det framkom inte tillräckligt för att bilda ett tema, men i likhet med tidigare litteratur om 
mentorsuppdraget upplevde en av deltagarna att rollen är otydlig och inte hanteras på ett 
likvärdigt sätt på olika skolor. Deltagare med minst erfarenhet (fyra år) efterfrågade en tydligare 
rollbeskrivning. Övriga deltagare, alla med minst 18 års erfarenhet av läraryrket, verkar ha 
arbetat fram riktlinjer för mentorsuppdraget. Det kan ha skett på samma sätt som beskrivet i 
tidigare litteratur, där mentorer lär sig allt eftersom av erfarenhet och andrahandsinformation 
både från andra lärare och annan personal i skolan. Frågan som då lyfts blir naturligtvis om 
likvärdigheten i skolan. I skollagens 9 § framgår att ”utbildningen inom skolväsendet ska vara 
likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas” (SFS 
2010:800). I och med bristen på regelstyrning verkar det dock tveksamt om gymnasieskolan 
kan säkerställa likvärdigt mentorstöd för alla elever.  
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I två av deltagarnas berättelser återfanns också uppfattningar om godtyckliga 
uppdragsfördelningar, om än inte tillräckligt för att bilda ett tema. De berättade hur vissa lärare 
endast har undervisningsuppdrag och andra får kombinera undervisning med mentorskapet. 
Med godtyckligt menas att det för deltagarna upplevdes oklart varför ”vissa alltid slipper” 
mentorsuppdraget och andra inte. Det förefaller kunna saknas tydliga rutiner för 
ansvarsfördelning vilket heller inte är förvånande med tanke på avsaknaden av regelstyrning. 
Olika lokala styrdokument hanterar mentorsuppdraget på olika sätt. 
 
Temana visade en komplex upplevelse av uppdraget som mentor. Mentorskapet verkar kunna 
skapa flera möjligheter, men också rejäla utmaningar. Till viss del verkade utmaningarna uppstå 
i strävan efter möjligheterna. Deltagarna beskrev hur de ville skapa goda relationer med 
eleverna och stödja dem i deras skolgång (jmf ’dialogiska läranderum’). I sina försök beskrev de 
dock hur tiden inte räcker till. ”Det är min dröm att det skulle vara så”, beskrev Britta, ”men för 
att jag ska få tid att göra det på till exempel (…) [mentorstiden], då skulle jag ju behöva plocka 
bort andra saker ur mentorskapet”. Deltagarna beskrev en mentorsroll som både tar tid och ork 
i försöken att vara ett stöd för alla elever och skapa goda relationer. Eftersom utrymmet inte 
räcker till kunde de uppleva, i enlighet med Nordevalls (2011) deltagare, ”utmattning och 
besvikelse, när tid, ork och utrymme sätter stopp för det man uppfattar som uppdragets krav” 
(s. 178).  
 
Deltagarna verkar följaktligen tolka mentorsrollens uppgift som att fungera som ett ’dialogiskt 
läranderum’ som synnerligen centralt. Av vad som identifierades i temat ”Tidskrävande” verkar 
det däremot inte avspeglas i arbetsfördelningen. Istället är det de administrativa uppgifterna 
(jmf ’styrning, makt och kontroll’) som kräver den tillgängliga tiden. Som Nordevall också 
diskuterat verkar lärare alltså kunna sakna utrymme att faktiskt bedriva uppdraget så som de 
önskar, och uppdraget egentligen verkar efterfråga. 
 

Eftersom läraren måste använda samma resurser för mentorsuppdraget och 
undervisningsuppdraget, både sett till tid och ork, påverkas de naturligtvis av varandra. Det kan 
innebära svårigheter eftersom mentorsuppdraget har en flexibel tidsstrukturering medan 
undervisningsuppdraget är fast strukturerat utifrån lektionerna. Mentorsuppdragets flexibilitet 
innebär att mentorn ska stödja eleverna utifrån deras behov, när än det behövs. Vad 
mentorsrollen än kräver ska dock undervisningsuppdraget skötas utifrån sin fasta struktur. 
Dessutom är mentorsuppgifterna oförutsägbara och påverkas av individerna i elevgruppen. I 
och med att mentorsuppdraget till sin natur är oförutsägbart blir det också svårt för lärarna att 
strukturera och planera sin tid.  
 
Det verkar alltså finnas dels organisatoriska problem med mentorsuppdraget, och dels problem 
med lärares kunskaper i mentorskap. I den här studien framhöll inte deltagarna 
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kunskapsbristen tillräckligt för att bilda ett tema. Däremot var det återigen den deltagare med 
minst erfarenhet som betonade känslan av att vara oförberedd inför mentorsrollen. Det här har 
också diskuterats i tidigare litteratur om mentorsuppdraget. I Nordevalls (2011) avhandling 
berättar lärare om problemet med att inte ha en adekvat utbildning för att hantera mentors 
uppgifter, till exempel elever med psykisk ohälsa. Svårigheten i att veta hur de på lämpligaste 
sätt ska hantera elever som mår dåligt lyftes till viss del även av deltagarna, om än inte på ett 
sätt för att identifiera ett tema. Återigen kanske detta beror på att de mer erfarna lärarna har 
arbetat fram riktlinjer för mentorskapet sprunget ut erfarenhet. Dessutom visade det sig att de 
olika mentorerna hade olika förutsättningar på sina arbetsplatser. Medan vissa hade så kallade 
elevteam som snabbt kunde kopplas in vid till exempel psykisk ohälsa, var andra mentorer utan 
ett sådant strukturerat stöd. I den nya utredningen om gymnasieskolan (SOU 2016:77) uttrycks 
dock att mentorn inte ska hantera sådana frågor på egen hand. Istället ska mentorn fungera som 
en samordnare så att andra kompetenser (som rektor eller elevhälsa) kopplas in och tar över 
sådana fall.  
 
Vad syftet med mentorsuppdraget är och hur det tar sig i uttryck är idag varierar dock från skola 
till skola. Uppenbarligen kan frågan om vad uppdraget som mentor innebär inte få något annat 
svar än att det beror på. Vad mentorskapet exakt innebär beror på skola, på huvudman och 
rektor, och slutligen på hur den berörda läraren själv tolkar sitt uppdrag. Däremot verkar 
mentorer rent generellt ha liknande uppdrag, d.v.s. fungera som en dokumenterande och 
stödjande roll, men hur den rollen hanteras ser olika ut.  
 
I och med att lärare inte heller är utbildade i vad mentorskapet ibland kräver skapas både en 
tyngdbörda på den individuella läraren att hantera uppdraget, och i uppdraget finns också en 
inbyggd risk för olikvärdighet. Vad som lärs ut på lärarutbildningar är det primära uppdraget, 
det vill säga undervisningsuppdraget. Faktum kvarstår dock att lärare även kan komma att axla 
rollen som mentor. Om mentorskapet innebär mer än att dokumentera och informera om 

elevers lärande, till exempel att också stödja elever socialt, kan lärare sakna utbildning för 
uppgiften. Nordevall (2011) hänvisar till en internationell konferens inom pedagogik, där frågan 
också ställs om uppdraget som mentor är att vara lärare eller att vara socialarbetare.  
 
Framtiden får också utvisa hur det blir med förslaget om att i skollagen uttrycka att alla elever 
har rätt till en mentor (SOU 2016:77). Förslaget menar att det fortfarande ska vara rektorn som 
beslutar om vem som ska ha mentorsuppdraget. Som exempel på utbildningsbakgrund för den 
som arbetar som mentor ges lärarutbildning, utbildning inom beteendevetenskap eller socialt 
arbete. Det verkar peka på en syn på mentorsrollen som också liknar en socialarbetares. 
Förslaget är ett reglera mentors uppgifter enligt följande: 
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Mentorn ska löpande följa elevens utveckling och skyndsamt reagera om eleven 
behöver stöd eller uppvisar tecken som kan indikera att eleven är på väg att 
distansera sig från skolan och studierna. Mentors uppgift ska inte vara att på 
egen hand hantera dessa frågor. I stället ska mentorn fungera som en 
samordnare så att insatser av andra kompetenser på skolan, t.ex. rektorn eller 
elevhälsan, snabbt ska kunna kopplas in när det behövs. Mentorns roll bör även 
innebära samordning med lärare kring eleven och inför elevens 
utvecklingssamtal. Mentorns roll är alltså i första hand att ha en nära kontakt 
med den enskilde eleven och säkerställa att informationen kring eleven 
samordnas och förmedlas till rätt kompetens på skolan. (SOU 2016:77, s. 690) 

 
Det innebär enligt förslaget egentligen att fortsätta med de uppgifter mentorer redan idag utför, 
men ”på ett mer effektivt sätt samordnas genom att den funktion som praktiskt ska arbeta med 
uppdraget pekas ut” (s. 690).  
 

Metodologisk diskussion  
En kvalitativ metod med intervjuer valdes eftersom syftet var att undersöka hur lärare själva 
upplever mentorskapet. Ett alternativ hade varit att samla in data genom till exempel 
enkätfrågor där ett större urval kunnat användas. Intervjuer tar tid att genomföra och analysera 
men ansågs ändå lämpliga för denna studie. Semistrukturerade intervjuer erbjuder den 
intervjuade en möjlighet att fritt och öppet berätta om sina tankar om ämnet utan att styras av 
allt för många frågor. Intervjuer innebär förvisso färre deltagare på grund av tidsaspekten, men 
möjliggör mer detaljerade kunskaper om deltagarnas upplevelser.  En intervjusituation ger 
också möjligheter till följdfrågor vilket också bidrar till en fördjupad förståelse.  

 
För att minska påverkan från intervjuaren på den intervjuade (även kallade the interviewer 
effect) och motivera ett fritt berättande, användes en semistrukturerad intervjuteknik. Med 
endast två huvudfrågor (och vissa hjälpfrågor vid behov) etablerar intervjuaren sig som en 
lyssnare snarare än en utfrågare (Klein et al., 2010). Med frågor, nickningar och sin tystnad blir 
likväl intervjuaren medskapare av den berättelse som framkommer (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Därför uppstår frågan huruvida den intervju som genomfördes via telefon kan ha haft andra 
förutsättningar. Jag upplevde dock ingen skillnad mellan de olika intervjuerna. I 
telefonintervjun användes också många verbala uppmuntringstekniker.  I analysen kunde heller 
ingen skillnad utrönas i resultaten mellan de olika intervjuformerna.  
 
Urvalet av deltagare var ett medvetet tillfällighetsurval. De deltagare som själva valde att berätta 
om mentorskapet är heller inte representativa för alla mentorer. Det var däremot ett 
förhållandevis brett urval sett till arbetsgivare (olika kommuner), ålder, samt år i tjänsten. 
Könsfördelningen var dock inte jämn med tre kvinnor och en man. Alternativt hade ett snävare 
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urval i någon av aspekterna kunnat ge ett tydligare resultat för just den gruppen. Kvale och 
Brinkman (2014) menar att tid, resurser och lagen om avtagande avkastning (bortom en viss 
punkt ger flera intervjupersoner allt mindre ny kunskap) styr antalet deltagare i vanliga 
intervjustudier. De menar att 10–20 +-5 är ett rimligt antal deltagare. Utifrån den hänvisningen 
ligger deltagarantalet i denna studie just under gränsen. Ett något större urval hade troligen 
stärkt studien men på grund av tidsaspekten prioriterades förberedelse och analys. 
 
En tematisk analys användes eftersom syftet var att undersöka mönster i hur deltagarna 
upplever mentorsuppdraget. Braun och Clarkes (2006) strukturerade tematiska analys 
användes. Precis som Braun och Clarke diskuterar har dock den tematiska analysen en 
begränsad tolkningsmöjlighet. Den riskerar att bli mer beskrivande än analyserande utan ett 
teoretiskt ramverk att knyta den till. I det här fallet diskuteras de teman som identifierades 
utifrån tidigare forskning om mentorsuppdraget.  
 

Slutsatser och framtida forskning  
Vad den kvalitativa intervjustudien visade var att lärarna uppfattade sin roll och sitt uppdrag 
som mentor på ett liknande sätt som beskrivits i tidigare litteratur, d.v.s. att ha en stödjande och 
dokumenterande roll. Deltagarna upplevde relationsskapande möjligheter med mentorskapet 
men också rejäla utmaningar. Tidigare litteratur tyder på att mentorsuppdraget kan vara 
otydligt, ta mer tid och energi än vad som finns tillgängligt, och slutligen kräva mer av lärare än 
de är utbildade för. Även i denna studie beskrevs mentorsuppdraget som tidskrävande och till 
viss mån felkonstruerat. Deltagarna beskrev hur förutsättningarna för att uppnå 
mentorsuppdragets syfte ofta saknas. Det verkar alltså som att lärarens tudelade uppdrag, 
undervisningsuppdraget tillsammans med mentorsuppdraget, kan kräva mer utrymme än vad 

som finns tillgängligt. Kanske är det inte mentorskapet i sig som är bekymret, utan hur 
arbetsfördelningen ser ut mellan de olika uppdragen. Dessutom saknas styrning i skolans 
styrdokument om hur mentorsuppdraget ska reglerar, vilket kan innebära brister i likvärdighet, 
för elever men också för lärare.  
 
Syftet var inte att dra generella slutsatser om mentorsuppdragets funktion utifrån den här 
studien. Tillsammans med den tidigare presenterade litteraturen tyder den däremot på att 
uppdraget som mentor kan innehålla brister. Det finns mycket att undersöka med lärares 
mentorskap men av utrymmesskäl har diskussionen här begränsats. Mycket kvarstår dock att 
studera, så som elevperspektiv på mentorsuppdraget, hur det fungerar på olika skolnivåer eller 
gymnasieprogram, hur det fungerar på kommunala respektive fristående skolor m.m. Dessutom 
lyfte en av deltagare hur lärares olika personligheter kan påverka deras mentorsarbete, vilket 
inte heller kunde tas med i diskussionen. Frågan ställs också om mentorsuppdraget bör 
omstruktureras eller kanske till och med lyftas bort från lärare. Den nya utredningen som vill 
återinföra mentorn i skollagen anger att det inte nödvändigtvis måste vara lärare som har 
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uppdraget. Som det fungerar idag med undervisande lärare som mentorer, kan det också 
diskuteras huruvida lärarutbildningen bör motsvara lärarens alla uppdrag, inte bara 
undervisningsuppdraget. I Nordevalls (2011, s. 88) undersökning framgår det att rektorerna på 
skolorna hon följer tolkar mentorsuppdraget som att ”om ingenting hörs fungerar arbetet”, men 
är det verkligen så? 
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Bilaga 
 
Intervjuguide 
 
Bakgrund 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 
2. Kan du berätta kort om din tjänst. Hur ser din arbetsfördelning ut, med undervisning 

respektive mentorskap? 
 
Frågor 

1. Hur upplever du din roll och ditt uppdrag som mentor? 
Beskriv en typisk arbetsdag. 
Kan du ge exempel på arbetsuppgifter som ingår i uppdraget som mentor? 
Har ditt uppdrag som mentor förändrats? 
Finns det något du skulle vilja ändra på? 
 

2. Vilka möjligheter och utmaningar upplever du att mentorskapet ger? 
Berätta om någon gång du kände dig väldigt nöjd/missnöjd med mentorskapet. 
 
Avslutning 

1. Är det något du vill tillägga eller förtydliga? 
 
 
 
 
 


