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Sammanfattning  
Att Sveriges gymnasielärare också har uppdrag som mentor för sina elever är mycket vanligt. Litteratur och forskning 
på området belyser komplexiteten i de dubbla rollerna, som dessutom är otydligt beskrivna. Denna konstruktion vilar 
på en tradition i skolan där klassföreståndarskapet varit föregångare. Då det inte finns formella krav på att 
undervisande lärare skall ha mentorsrollen, är det anmärkningsvärt att svensk litteratur och forskning inte 
ifrågasätter denna norm som snarare vilar på tradition än vetenskap. 
Den här studien beskriver skolor som valt att göra annorlunda, det som kallas avvikande enheter. I vilka avseenden 
arbetar de annorlunda? Hur trivs personalen med detta annorlunda arbetssätt? Det tydligaste särdraget är att 
skolorna har heltidsmentorer som inte undervisar eller betygsätter. Studien visar att särdragen hos två av de tre 
skolorna är fler och djupare än bara heltidsmentorskap. 
Genom kvalitativa intervjuer har mentorer och lärare fått ge sin bild inifrån av en multiprofessionell skolorganisation 
och beskriva sin egen upplevelse av denna annorlunda ansvarsfördelning. 
 
Studien ger bilden av lärare och mentorer som är tillfreds med sin arbetssituation och som vill utveckla 
organisationsmodellen ytterligare. En jämn fördelning av ansvarsbördan på personalen tycks vara en avgörande 
framgångsfaktor, liksom att personalens roller är tydligt beskrivna. Studien visar att samma organisering som ger 
pedagogerna en känsla av tillräcklighet också avlastar rektorerna. Även om inte utbildningskvalitén undersöks i den 
här studien, finns tydliga tecken på att kvalitén och inte minst rättssäkerheten gynnas med en multiprofessionell 
skolorganisation. Organisationsformen är ovanlig och blygsamt beforskad i svenskt skolväsende, intressant nog är 
den vedertagen inom bland annat vård och rättsväsende sedan länge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nyckelord Heltidsmentor, ansvarsfördelning, multiprofessionell organisation 

 

 



3 
 

1 Innehåll 
2 INLEDNING ..................................................................................................................................... 5 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING .................................................................................................. 6 

4 LITTERATUR- OCH FORSKNINGSÖVERSIKT ............................................................................ 7 

4.1 GYMNASIESKOLANS HISTORIA ..................................................................................................... 7 
4.2 GYMNASIESKOLAN SOM INSTITUTION ........................................................................................... 7 

4.2.1 Kommunalt ansvar men olika huvudmän ........................................................................ 8 
4.2.2 Gymnasieskolors ekonomi .............................................................................................. 8 
4.2.3 Skolornas frirum – viktigt för profilering ........................................................................... 8 

4.3 SKOLOR SOM ORGANISATIONER .................................................................................................. 8 
4.3.1 Uniprofessionell och multiprofessionell skolorganisation ................................................ 8 

4.4 LÄRARNAS YRKESROLL ............................................................................................................... 9 
4.4.1 Lärarnas obligatoriska ansvar ....................................................................................... 10 
4.4.2 Lärare och mentor ......................................................................................................... 10 
4.4.3 Vad gör en mentor? ....................................................................................................... 11 

4.5 SAMMANFATTNING AV LITTERATUR- OCH FORSKNINGSÖVERSIKT ................................................. 11 

5 METOD .......................................................................................................................................... 13 

5.1.1 Val av metod .................................................................................................................. 13 
5.1.2 Urval............................................................................................................................... 13 

5.2 PRESENTATION AV INTERVJUPERSONERNA ................................................................................ 14 
5.3 EVALUERING AV METOD OCH URVAL .......................................................................................... 14 
5.4 FORSKNINGSETISKA PRINCIPER ................................................................................................ 15 

5.4.1 Informationskravet ......................................................................................................... 15 
5.4.2 Samtyckeskravet ........................................................................................................... 15 
5.4.3 Konfidentialitetskravet.................................................................................................... 15 
5.4.4 Nyttjandekravet .............................................................................................................. 16 

5.5 RESPONDENTVALIDERING ......................................................................................................... 16 
5.6 GENOMFÖRANDE ..................................................................................................................... 16 
5.7 ANALYS AV EMPIRISKA DATA ..................................................................................................... 16 

6 RESULTAT .................................................................................................................................... 17 

6.1 FÖRSÖKSSKOLAN..................................................................................................................... 17 
6.1.1 Betygsättande mentor – Gärna det ............................................................................... 17 

6.2 TVÅ KONCEPTBASERADE SKOLOR I STUDIEN .............................................................................. 17 
6.2.1 Lärare eller mentor – inte bådadera .............................................................................. 18 
6.2.2 Skolans arbetsorganisation – del av ett koncept ........................................................... 18 
6.2.3 Heltidslärarnas ansvar ................................................................................................... 19 
6.2.4 Yrkeslärarnas ansvar för branschkontakter ................................................................... 20 

6.3 HELTIDSMENTORN ................................................................................................................... 21 
6.3.1 Heltidsmentorn som åskådare ....................................................................................... 21 
6.3.2 Heltidsmentorn är elevens försvarsadvokat .................................................................. 22 
6.3.3 Hur många elever kan en mentor ansvara för? ............................................................. 22 
6.3.4 Hur kan eleverna fördelas på mentorerna? ................................................................... 22 
6.3.5 Heltidsmentorns tillgänglighet ........................................................................................ 23 
6.3.6 Mentor och inte kurator .................................................................................................. 23 
6.3.7 Vem kan vara heltidsmentor? ........................................................................................ 24 
6.3.8 Tydliga roller kan bli ännu tydligare ............................................................................... 24 
6.3.9 Vikarieberedskap ........................................................................................................... 24 
6.3.10 Personalens samarbete ................................................................................................. 24 

6.4 INTERVJUPERSONERNAS SYN PÅ MENTORLÄRARSKAP ................................................................ 25 

7 DISKUSSION ................................................................................................................................ 26 

7.1 MULTIPROFESSIONELL ORGANISATION ...................................................................................... 26 
7.2 SYNKRONT ANSVAR – EN FRÅGA OM ORGANISATION ................................................................... 26 

7.2.1 Ansvar för relationer ...................................................................................................... 26 
7.3 TYDLIGA ROLLER BIDRAR TILL PERSONALENS TRIVSEL ................................................................ 27 
7.4 FORTSATT FORSKNING ............................................................................................................. 27 

8 SUMMERING ................................................................................................................................ 29 



4 
 

9 REFERENSLISTA ......................................................................................................................... 30 

 

 

 

 

BILAGOR 

Bilaga 1 Informationsbrev till skolchefer 

Bilaga 2 Intervjuguide 

 

 

 

 

 

 

TACK 

Jag vill rikta ett tack till min arbetsgivare som låtit mig genomföra intervjuer när det bäst 
passade mig och studien. Även mina elever och kollegor på Praktiska i Linköping har haft 
förståelse för att examensarbetet måste göras parallellt med min heltidstjänst. 

Tack till min kurskamrat Mikael Holm som bidragit med kloka synpunkter på studien, och till 
Alexander Aleryd som varit min mentor när det gäller att förstå sig på universitetsvärlden. 
Studievägledare Lotta Lindgren har varit fantastisk på att hålla ordning på mig och förklara 
vad som förväntas i olika situationer. Ett varmt tack till examinator Monica Sandlund och 
opponent Emelie Liffner Nilsson som under seminariebehandlingen starkt bidrog till att 
förädla min rapport, med skarpsynta iakttagelser och konstruktiv kritik.  

Tack till min familj som stått ut med en pappa och sambo som ägnar hela helger och skollov 
åt att skriva och läsa. Det här arbetet tillägnar jag er, Elise, Fabian och Kerstin! 

Min handledare Martin Lundberg har ändå varit den viktigaste personen för att jag skulle 
klara av det här arbetet. Tack så mycket Martin för att du varit min vägvisare, mitt bollplank 
och critical friend. Tack också till Ragnhild Swahn som initialt var min handledare. 

 

Kisa, den 13 januari 2013 

 

 

 

 

 

 



5 
 

2 Inledning  
I dagens svenska skolsystem finns en flora av huvudmän, däribland Sveriges kommuner 
som haft statens uppdrag att erbjuda gymnasieutbildningar sedan början av 1990-talet. De 
kommunala skolorna kompletteras av fristående skolor, där huvudmännen är privata företag.  

Begreppet mentorlärare för att beskriva konventionella svenska gymnasielärare behövs 
eftersom skolorna i den här studien istället har heltidsmentorer och heltidslärare . 
Begreppsanvändningen på den här punkten är problematisk då modern litteratur helt enkelt 
använder begreppet lärare, men ofta avser en mentorlärare, det vill säga en lärare som 
också är mentor för en grupp elever. Begreppet mentorlärare är också nödvändigt eftersom 
skoljuridiken inte på någon punkt kräver att lärare ska ha uppdrag som mentor, coach eller 
handledare. Ändå är det en praktisk lösning som är så vanlig att den ytterst sällan ifrågasätts 
i forskning och litteratur. I lärarnas professionsdebatt dyker frågan upp regelbundet, men 
sällan diskuteras alternativa lösningar. Jag vill med mitt arbete belysa och beskriva en 
annorlunda organisation av skolans arbete och i synnerhet mentorskapet. Studien har ett 
uttalat personalperspektiv även om utbildningskvalitet och elevernas trivsel förmodligen 
också påverkas av detta annorlunda arbetssätt. 
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3 Syfte och frågeställning 
Med utgångspunkt i litteratur- och forskningsöversikten vill jag studera det som kan kallas 
avvikande enheter (Lindgren, 2010). De studerade skolorna avviker genom att ha mentorer 
som inte alls undervisar, de är heltidsmentorer. Mentorrollen i gymnasieskolan är i fokus för 
studien, men också lärarnas erfarenheter har studerats, liksom ansvarsfördelning och 
organisering så som personalen beskriver den. Studien har ett tydligt personalperspektiv, 
och logiken för urvalet är att det finns mycket att lära av avvikande enheter (Lindgren, 2010, 
s.51). 

Arbetets frågeställningar är: 

 Hur är arbete och ansvar organiserat på de studerade skolorna?  

 Vilka centrala drag kan beskriva den annorlunda arbetsorganisationen? 

 Hur trivs personalen med att arbeta i nuvarande arbetsorganisation?  

 Vilka områden för förbättring har personalen identifierat i nuvarande 
arbetsorganisation? 
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4 Litteratur- och forskningsöversikt 
I det här avsnittet ges en översiktlig genomgång av forskningsresultat och litteratur som jag 
funnit vara relevant för min studie. Litteraturen beskriver gymnasieskolans ursprung och 
historia, men framförallt beskriver den arbetet i skolan på 2000-talet. Jag har valt att låta 
modern litteratur vara framträdande i min litteraturöversikt, med motiveringen att 
skolsituationen på 2000-talet bäst beskrivs om den har undersökts på 2000-talet.  

4.1 Gymnasieskolans historia   
Efter den obligatoriska grundskolan, som består av nio årskurser, är gymnasieskolan den 
första frivilliga utbildningen. Gymnasieutbildningen är i praktiken nödvändig för att antingen ta 
en yrkesexamen eller studera vidare på högskolenivå. Syftet med gymnasieutbildningen är 
också att ge eleverna en god grund för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i 
samhällslivet (Skolverket, 2011, s.8). Gymnasieskolan är avgiftsfri och antagning sker utifrån 
elevernas grundskolebetyg och deras val av gymnasieskola. Att studieförberedande och 
yrkesförberedande utbildning finns i samma skola är en snart 50-årig tradition i Sverige 
(Skolverket, 2011, s.9). År 1964 och 1968 togs viktiga principbeslut i Sverige om att 
sammanföra den gamla gymnasieskolan, yrkesskolan och fackskolan, till det som från 1970 
är gymnasieskolan så som vi känner den. För att organisera 25 linjer och ca 450 
specialkurser genomgick skolväsendet en rejäl byråkratisering på 1960-talet (Hartman, 2005, 
s. 34). Skolorna var fram till 1992 statligt styrda och lärarna var statsanställda.  

År 1991 beslutade regeringen om en reformering av gymnasieskolan som kan sammanfattas 
i avreglering, decentralisering och målstyrning (Hartman, 2005, s.66). I och med denna 
kommunalisering av skolan drog sig staten mer eller mindre tillbaka och kommunala 
beslutsfattare fick ett mycket långtgående inflytande över skolverksamheten (Larsson, 2011). 
Många kommunpolitiker lockades av tanken att få kontroll över en så stor organisation som 
skolan utgör, inte minst gällde det den ekonomiska aspekten eftersom staten nu skulle betala 
kommunerna, och i vissa fall fristående huvudmän, för att bedriva skola. Det blev nu upp till 
de lokalt ansvariga att spara eller slösa i skolan, den statliga finansieringen var i princip fast. 
Tvärtemot vad lärarkåren hoppades förlorade deras yrke status till följd av decentraliseringen 
och kommunaliseringen av gymnasieskolan. Lärarprofessionens handlingsutrymme krympte 
när skolledarna fick större makt över lärarnas arbetstid. (Ringarp, 2011 i Lagström, 2012). 
Från 1994 blev alla gymnasieutbildningar treåriga och formades om från linjer till program. 
Fristående huvudmän med så kallade friskolor, hade förekommit i litet antal fram till 1992 och 
med förhållandevis stram tilldelning från staten (Larsson, 2011). 1992 infördes elevpeng för 
alla elever, vilket innebär att staten betalar en schablonbaserad ersättning för varje elev och 
som tillfaller elevens valda skola.  

4.2 Gymnasieskolan som institution  
Sveriges riksdag stiftar lagar, däribland skollagen, och regering beslutar vilka mål och 
riktlinjer som ska gälla för gymnasieskolan.  Skolverket arbetar fram förslag till skrivningar 
som riksdagen sedan beslutar ska gälla för alla gymnasieskolor. Det är också skolverkets 
uppgift att genomföra reformer och följa upp utvecklingen i skolan.  Gymnasieskolornas 
verksamhet styrs i nämnd ordning av: 

1. skollagen (SFS 2010:800), 
2. gymnasieförordningen (SKOLFS 2010:2039) 
3. läroplanen för gymnasieskolan (SKOLFS 2011:144), 
4. examensmålen för respektive gymnasieprogram (SKOLFS 2010:14), 
5. ämnesplaner för respektive ämne (SKOLFS 2010:261). 

De statliga lagarna och förordningarna beskriver målen med utbildningen. Det gäller såväl 
kunskapsmål som hur elever trivs och behandlas under sin skoltid. Statens skolinspektion 
har i uppdrag att följa upp och utvärdera den enskilda skolans måluppfyllelse på dessa 
punkter. Om skolan inte lyckas nå målen på några punkter så avkrävs skolan en redogörelse 
för hur bristerna skall rättas till. Om kvalitetsbristerna skulle vara stora eller vara 
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återkommande i stor utsträckning kan huvudmannens tillstånd att bedriva skolverksamhet 
dras in helt av myndigheten. 

4.2.1 Kommunalt ansvar men olika huvudmän  
Sveriges kommuner ansvarar för att erbjuda sina invånare en gymnasieutbildning efter 
avslutad grundskola och erbjudandet skall gälla till det år de fyller 20 år. Elevens 
hemkommun kan anordna gymnasieutbildning i egen regi och/eller samverka med en 
grannkommun. Dessutom har eleverna rätt att söka en utbildning hos en fristående 
huvudman. Kommuner och landsting som driver gymnasieskola utgör offentliga huvudmän. 
Företag som driver gymnasieskola utgör fristående huvudmän, därav det ofta använda 
uttrycket friskola. Både kommunala och fristående skolor måste ha tillstånd från staten att 
bedriva skolverksamhet. I tillståndet finns beskrivet vilka program skolan får bedriva.  

4.2.2 Gymnasieskolors ekonomi   
Från år 1992 finns en schablonbaserad elevpeng som i korta drag tillfaller den skola som 
eleven väljer (Larsson, 2011, s.94). Skolpengen är ett samlingsbegrepp för de direkta 
kostnader som uppstår när eleven utbildas, exempelvis personallöner, lärverktyg och 
lokalhyra. Skollagen (2010:800 16 kap. 52-55 §) ger ramar för hur skolpengen ska beräknas, 
men variablerna är många och tolkningsutrymmet stort. Under vissa omständigheter är 
hemkommunen skyldig att betala skolpeng till en annan kommun, exempelvis om eleven 
väljer en utbildning som hemkommunen inte kan erbjuda (SFS 2010:800 16 kap. 50-51 §). 

4.2.3 Skolornas frirum – viktigt för profilering  
De statliga styrdokumenten, lagar och förordningar, utgör en yttre ram för det frirum som 
skolorna själva råder över (Berg, 2003, s.24). Frirummets inre gräns utgörs av personalens 
förutsättningar, normer på arbetsplatsen och den enskilda skolans kontext, menar Berg 
(2003, s. 31). Mycket förenklat kan man säga att staten uttrycker målen med utbildningen, 
medan skolorna får välja vilken väg till målet som är mest effektiv. Eftersom svenska 
gymnasieskolor konkurrerar om eleverna har detta utrymme för profilering blivit viktigt i 
rekrytering av nya elever. Det kan innebära att skolan enbart använder digitala lärverktyg 
eller att man undervisar i huvudsak genom praktik för att nämna några exempel. Några 
skolor prioriterar elevens personliga utveckling högt, och har fördelat sina resurser därefter, 
vilket bland annat innebär heltidsanställda mentorer för eleverna.  

4.3 Skolor som organisationer 
Huvudmännen, däribland kommunerna, har ett stort ansvar för gymnasieutbildningens 
genomförande. Ansvaret omfattar enkelt uttryckt att eleverna når de statligt definierade 
målen med utbildningen. På flera punkter handlar ansvaret om att anpassa verksamheten 
efter rådande förhållanden, t.ex. att undervisningen anpassas efter elevernas individuella 
förutsättningar (SKOLFS 2011:144, kap 2). Huvudmannen anställer en rektor som är högst 
ansvarig på skolenheten. Rektor är ansvarig för den pedagogiska verksamheten på skolan 
och därmed också den inre organisationen av skolans verksamhet (SFS 2010:800 2 kap. 9-
11 §). Under rektorn kan finnas områdesrektor eller biträdande rektor som i sin tur kan ha 
personalgrupper att ansvara för. Grupperna kan vara organiserade utifrån program, ämne 
eller i arbetslag runt eleverna. Personalen, till största delen lärare, har ett ansvar för elevens 
utbildning som bland annat beskrivs i läroplan för gymnasieskolan (SKOLFS 2011:144 kap 
2.) Ansvaret för elevens utveckling och trivsel tar oftast sin form i klassföreståndarskap eller 
ännu vanligare under det här seklet, i mentorskap. Mentorskapet fördelas ofta ut på den 
pedagogiska personal som finns tillgänglig i form av undervisande lärare eller motsvarande 
(Nordevall, 2011, Lagström, 2012, Lindgren, 1997, Aili, 2006). I några få fall har man lagt 
över allt mentorskap på några få individer, så kallade heltidsmentorer. 

4.3.1 Uniprofessionell och multiprofessionell skolorganisation 
För min studie är det intressant att titta närmare på två begrepp inom ledning och 
organisation. Det första är uniprofessionella organisationer som kännetecknas av att olika 
yrkesgrupper på en arbetsplats inte blandar sig i varandras yrkesutövning. Söderström 
(1995) talar om ett osynligt kontrakt mellan exempelvis skolledare och lärare som lite 
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tillspetsat innebär att läraren ansvarar för det som sker i klassrummet, och skolledaren 
ansvarar för det som sker utanför.  

En multiprofessionell organisation däremot kännetecknas enligt Söderström(2005) av flera 
yrkesgrupper med ett gemensamt förhållningssätt till det institutionella uppdraget (skollag, 
ämnesplaner, kunskapsmål). De professionella kan mycket väl vara ämnesspecialister och 
utveckla det egna ämnet samtidigt som de har en organisationell och institutionell 
omvärldskunskap, där kollegornas yrkesutövning är viktig del. I sådana multiprofessionella 
organisationer saknas osynliga kontrakt, menar Söderström(a.a.), vilket möjliggör 
arbetsintegrering mellan yrkesgrupper. Multiprofessionella organisationer ställer krav på 
ledarskapet, som behöver balansera på både chefskap och ledarskap. Ett gott chefskap 
innebär enligt Berg (2003, s.199) att vara förtrolig med gränserna för ett sanktionerat 
skolarbete, med andra ord vara förtrolig med frirummets yttre ramar. Ett gott ledarskap 
innebär enligt Berg (a.a.) att kunna uppmuntra personalen att tillvarata skolans (outnyttjade) 
frirum. Generellt är det en nackdel om skolledaren är rekryterad ur lärargruppen på skolan, 
även om personliga egenskaper är mest avgörande för hur man lyckas. Att bli chef över sina 
tidigare kollegor är problematiskt på många sätt, menar Berg (a.a.). 

4.4 Lärarnas yrkesroll 
Under det senaste decenniet har i skolvärlden flitigt debatterats huruvida läraryrket ska ha 
professionsstatus eller ej. Professionsforskare är tämligen överens om att en 
professionsstatus förutsätter en hyggligt lång eftergymnasial utbildning, ett visst utrymme för 
yrkesautonomi (självbestämmande) samt yrkeslegitimation från staten (Aili, 2006, Colnerud 
& Granström, 2002, Hartman, 2005).  Ett jämförande professionsexempel som ofta används 
är advokater, som har en lång eftergymnasial utbildning, ett rejält men ändå klart avgränsat 
friutrymme (autonomi) i yrket, krav på legitimation från staten och inte minst en yrkesetisk 
kod som måste följas för att få utöva yrket.  

Vad som kännetecknar ett gott lärararbete är svårdefinierat konstaterar Colnerud (1997) och 
hänvisar bland annat till lärarnas dubbla mandat, med eleven som den ena uppdragsgivaren 
och samhället som den andra. Colnerud utvecklar den problematik som följer av att lärarna å 
ena sidan ska kritisera elevuppgifter och sätta betyg och å andra sidan behöver betrakta 
eleverna som kompetenta individer som behöver positiv uppmärksamhet för att utvecklas. I 
lärarens uppdrag ingår dessutom att klandra deras uppförande, konstaterar Colnerud (1997, 
s.103). 

Lärarna i gymnasieskolan har ett ansvar att hjälpa eleverna i motiverande samtal. Det är 
nämligen inte säkert att eleverna är inställda på att lära sig det som läraren tänkt sig. Elevens 
motivation är en nödvändig förutsättning för framgångsrik inlärning, menar Sedman (1998, s. 
78). Elever som klarar skolan bra framhåller duktiga undervisande lärare som avgörande för 
deras skolframgångar, medan elever som har svårigheter i skolan istället framhåller 
relationer till vuxna i skolan som det viktigaste. En omtyckt lärare beskrivs av de intervjuade 
eleverna som inte för snäll, har humor, är rolig, duktig i sitt arbete och inte sur (Nordevall, 
2011). 

Martin Hugo (2007), som studerat elever och personal på en gymnasieskolas individuella 
program, bekräftar att personalen behöver nå eleverna på ett medmänskligt plan för att 
elever med svårigheter ska känna mening med skolarbetet. Att bli sedda som enbart elever, 
innebär en fortsatt låsning för dem, menar Hugo (2007). När Wedin (2010) beskriver två 
”framgångsrika” lärare på högstadiet, kan deras metoder sammanfattas som medmänskliga 
handlingar. Lärarna lyssnar och intresserar sig för eleverna som personer, är väldigt lyhörda 
för stämningar i klassen och har tydliga strategier för hur de ska stärka relationen med varje 
elev.  

Sammanfattningsvis har lärarnas medmänskliga och elevstödjande egenskaper blivit alltmer 
efterfrågade, medan goda ämneskunskaper och didaktisk förmåga i någon mån kommer i 
andra hand. 
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4.4.1 Lärarnas obligatoriska ansvar 
Det formella ansvaret som vilar på alla lärare är först och främst att planera undervisningen 
på kort och lång sikt. Undervisningen ska också anpassas efter elevernas behov, alla ska 
ges individuella förutsättningar att nå godkända studieresultat. En mängd forskning visar att 
en förutsättning för framgångsrikt lärande är en förtrolig relation mellan personal (oftast 
lärare) och elev, bland annat för att skapa gemensamma mål med undervisningen (Aspelin, 
2010, Henriksson, 2004 Hugo, 2007, Wedin, 2007, Möllås, 2009, i Nordevall s.13). När 
elever inte lyckas i undervisningen är det personalens skyldighet att uppmärksamma 
skolledningen på det, samt att föreslå lämpliga åtgärder (SKOLFS 2011:144, 2 kap. 1§). 
Lärarna ansvarar också formellt för att lämna statusrapporter för elevernas 
kunskapsutveckling, i praktiken en gång per termin eftersom utvecklingssamtal måste hållas 
så ofta enligt skollagen. Utvecklingssamtalen förutsätter en statusrapport från respektive 
lärare för varje elev. 

Vidare är det lärarnas ansvar att ge individuell feedback till eleven i ämnet. Det är värt att 
poängtera att det inte finns särskild tid till detta, utan blir en fråga om uppfinningsrikedom 
från lärarens sida, menar Wedin (2008) och beskriver hur en lärare visar en film för klassen 
och under tiden har enskilda uppföljningssamtal med eleverna.  Lärarna ansvarar också för 
att, enligt läroplanen, öppet redovisa och analysera olika värderingar, uppfattningar och 
problemställningar samt konsekvenserna av dessa (SKOLFS 2011:144 2 kap. 2§). Det och 
liknande ansvar i läroplanen läggs på alla lärare oavsett ämne och situation. I lärarnas 
ansvar ligger också att redovisa vilken vetenskaplig grund som undervisningen baseras på, 
samt att kunna uppge de individuella skälen för ett kunskapsbetyg. 

4.4.2 Lärare och mentor 
Svensk litteratur på området beskriver ofta läraryrket som komplext och svårgreppbart. 
Förvånansvärt sällan ifrågasätter författarna hur lämpligt det är att de betygsättande lärarna 
också är elevernas kritiska vän, coach eller mentor. Skollagen säger bland annat följande: 

 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i 
 sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
 förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 
 mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges 
 ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling (SFS 
 2010:800, 3 kap. 3§). 

Vem som ska ge eleverna ledning och stimulans pekas alltså inte ut i lagen, bara att rektor 
ska organisera det hela, enligt 1:a kapitlet i skollagen: 

 Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och 
 fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter 
 i denna lag eller andra författningar (SFS 2010:800, 1 kap. 10§). 

Nordevall (2011) konstaterar att gymnasielärares mentoruppdrag tas för givet i svenska 
gymnasieskolor, utan att lagen egentligen kräver det. Hennes studie visar att uppdraget som 
mentor följer en tradition från tidigare styrdokument om klassföreståndarskap. Någon sådan 
skrivning finns inte i dagens styrdokument, utan mentoruppdraget är endast förankrat lokalt 
på respektive skola (Nordevall, 2011 s.110).  

Att eleverna mår bra av förtroliga vuxenrelationer i skolan tycks många forskare vara eniga 
om (Hugo, 2007, Wedin, 2007, Nordevall, 2011, Lagström, 2012), medan Colnerud (1997) 
problematiserar lärarnas dubbla mandat. Med dubbla mandat avser Colnerud å ena sidan 
samhällets uppdrag att fostra, utbilda och betygsätta, å andra sidan elevens uppdrag att 
handleda och stödja. Sammanfattningsvis finns ingen juridisk grund för konstruktionen med 
lärare som har mentoruppdrag, medan det är lätt att förstå det praktiska i att fördela ett så 
pass omfattande ansvar som mentorskapet, på skolans största personalgrupp, lärarna. 
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4.4.3 Vad gör en mentor? 
Enligt Lindgrens (2000) definition innebär mentorskap att en mentor och en adept har kommit 
överens om att uppnå överenskomna mål. I det mentorskap som studeras här vill jag lyfta 
fram betydelsen critical friend, kritisk vän, och Handals (2007) beskrivning, när vänskap och 
kritik kombineras i en personlig förtroenderelation. Denna definition stämmer väldigt bra med 
elevers behovsbeskrivning i moderna studier.  

 Mentorskapet handlar om att mentorn ger uppmuntran, bekräftelse och att man 
 tillsammans reflekterar kring aktuell skolinformation med direkt betydelse för 
 elevens lärande. Att mentorn delar med sig av sina personliga erfarenheter och 
 fungerar både som modell och ger vägledning samtidigt som mentorn ger en 
 form av beskydd genom att ha översikt över elevens studiesituation. Dessutom 
 kännetecknas mentorskapet av en ömsesidig vänskap, som inger eleven en 
 känsla av att höra till. Betydelsen av begreppet kritisk vän framträder 
 ytterligare (Nordevall, 2011, s.38-39). 

Vad mentoruppdraget innehåller och innebär verkar däremot vara okänt utanför kretsen av 
de närmast berörda. Det framgår av Nordevalls (a.a.) avhandling att även skolcheferna har 
en vag bild av vad mentoruppdraget faktiskt innebär i praktiken. Förutom mentorns mest 
konkreta ansvar, som att registrera närvaro och att följa upp elevernas studier, har 
mentoruppdraget en nära förbindelse med skolans elevvård, i form av vardaglig omsorg och 
fostran. Nordevall (a.a.) visar att mentoruppdraget har en långt större betydelse i dagens 
gymnasieskola än vad styrdokumenten uppmärksammar.  

En mängd forskning visar också att relationsskapande har stor betydelse för elevernas 
framgångar i skolan (Aspelin, 2010, Henriksson, 2004 Hugo, 2007, Wedin, 2007, Möllås, 
2009, i Nordevall s.13). Elever som avbrutit sina gymnasiestudier berättar i en utredning som 
Skolverket gjort (Prop. 2008/09:199, s 122), att de inte hade en bra relation till personalen på 
skolan, och att beslutet att hoppa av skolan togs utan dialog med personalen. Utredningen 
visar också att de elever som trots svårigheter fullföljt gymnasieutbildningen, istället hade en 
bra relation till personalen och mötte förståelse för sina svårigheter. Det mynnade ut i en 
individanpassad undervisning, som fick både en praktisk och en symbolisk betydelse för 
eleverna. En förtrolig vuxenrelation i skolan kan alltså vara skillnaden mellan att lyckas och 
att misslyckas med gymnasiestudierna. Nordevall (2011, s28) hänvisar till två offentliga 
utredningar om elevers och ungdomars hälsa1, som beskriver mentorn som den viktigaste 
elevvårdaren (SOU 2000:19, s.120). Samtidigt beskriver utredningarna hur dåligt 
lärarmentorerna klarar av detta viktiga uppdrag. Bland annat anges för få mentorer till för 
många elever som en orsak till det. 

4.5 Sammanfattning av litteratur- och forskningsöversikt 
Den svenska gymnasieskolan har gått från en statligt driven och hårt styrd utbildning, via 
avreglering och kommunalisering till dagens variationsrika gymnasieskola. Kraven på varje 
skolenhet är många och har skärpts i den nya skollagen som trädde i kraft 2011. De statliga 
målen med utbildningen skall uppfyllas på varje skola. Den frihet som ändå överlämnas till 
varje skolenhet handlar om formerna för planering, genomförande och uppföljning. Några 
skolor har valt att använda detta frirum för profilering av skolan mot omvärlden.  Alla skolor, 
kommunala och fristående, är numera konkurrensutsatta genom elevens fria val. Eleverna 
väljer inte bara program utan också utbildningsort och utbildare.  

I början av 1990-talet bjöds gymnasielärarna in till att påverka och ta ett större ansvar när 
varje skolenhet fick större frihet under eget ansvar. Lärarkårens strävan mot 
professionsstatus tillsammans med det nyvunna inflytandet bidrog till att läraruppdraget i 
praktiken utökades till att också innefatta ansvar för elevens utbildning och personliga 
utveckling. Mentor var ett nytt och spännande begrepp som på de flesta skolor ersatte 
klassföreståndarskapet. Eftersom mentorskapet inte regleras i lagar och förordningar är det 

                                                

1
 SOU 2000:19; SOU 2006:77) 
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svårgreppbart och i kombination med otydlig arbetsorganisation blir gymnasielärarnas 
uppdrag som mentor problematiskt. Fördelning av ansvar och roller i gymnasieskolan 
förtjänar därmed att belysas och ifrågasättas utifrån 2010-talets förutsättningar. 
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5 Metod 

5.1.1 Val av metod 
Jag har valt att genomföra en kvalitativ studie av ett annorlunda arbetssätt, eller en 
annorlunda arbetsorganisation. Ansatsen i min studie är fenomenologisk. Fejes & Thornberg 
(2009) beskriver fenomenologisk ansats med att forskaren utgår från det empiriska 
materialet istället för att utgå från teori. Med andra ord söker jag inte bekräfta eller dementera 
en tes eller en teori med studien, utan istället utforska och beskriva fenomenet 
heltidsmentorer, som senare visat sig vara del av en större helhet. Bryman (2011, s.346) 
beskriver några viktiga steg i kvalitativ forskningsmetod som jag har anammat i min studie. 
En kvalitativ undersökning börjar enligt Bryman (a.a.) med generella frågeställningar, och 
efter att lämpliga platser och personer för undersökningen valts ut, genomförs först 
forsknings- och litteraturstudier. Därefter sker insamling av empiriska data, i mitt fall genom 
intervjuer. I tolkningen av empiriska data är jag intresserad av både homogenitet och 
heterogenitet i intervjupersonernas upplevelser, liksom av återkommande begrepp och 
beskrivningar. I det följande tolkningsarbetet får jag enligt Brymans (2011) beskrivning 
anledning att göra en förnyad teorigenomgång, men också underlag för att specificera 
studiens frågeställningar ytterligare. Kvalitativa studier kan skapa nya begrepp utifrån det 
som studerats, men det ska inte ses som ett krav. Kvale & Brinkmann (2009) beskriver 
kvalitativa intervjuer som en väg att registrera intervjupersonernas upplevelser genom deras 
beskrivning. Den halvstrukturerade intervjun, även kallad livsvärldsintervjun beskriver Kvale 
& Brinkmann (a.a.) som inspirerad av fenomenologin. Till skillnad från en strukturerad 
intervju, där alla intervjupersoner får exakt samma frågor, håller jag mig här till några 
huvudteman och låter det mellanmänskliga samtalet vara drivande i intervjun. Kvale & 
Brinkmann (a.a.) menar att beskrivning av specifika situationer och handlingssekvenser är 
det som ska lockas fram i intervjuerna, snarare än allmänna åsikter.  

5.1.2 Urval 
Inför studien visste jag ganska lite om det fenomen jag ville undersöka, däremot gav min 
forsknings- och litteraturstudie kunskaper om hur vanliga skolor eller typiska enheter arbetar. 
Lindgren (2010) beskriver nyttan med att studera ovanliga eller extrema enheter: 

  Logiken är att det finns mycket att lära av ovanliga eller extrema enheter, till 
 exempel vad det är som gör att vissa skolor når framgång alternativt misslyckas 
 med en viss uppgift (Lindgren 2010, D nr 40–2010:3 566 s. 51-52). 

Skolor med det specifika arbetssätt som intresserat mig finns spridda i sydöstra Sverige. Jag 
har inte för avsikt att göra en kvantitativ studie och inte heller en komparativ redovisning och 
fann därför inget skäl att få stor geografisk spridning på mina informanter. Däremot ville jag 
uppnå en spridning när det gällde kön, yrkesbakgrund och ämnen.  Ett grundläggande 
kriterium var också att mina informanter skulle vara mentorer eller lärare, och vara del av ett 
sådant arbetssätt som kan kallas heltidsmentorsystem, när intervjun genomförs. Jag ställde 
frågan om att intervjua skolpersonal till tre skolchefer i den region jag befinner mig. Samtliga 
välkomnade mig att studera deras arbetssätt och personalens upplevelser men överlämnade 
till de anställda att avgöra eventuell medverkan i min studie. De undersökta skolorna och 
dess personal är tidigare okända för mig. 

De urvalskriterier jag satte upp för informanterna var dels att de skulle ha flera års erfarenhet 
av skolarbete, dels att de skulle ha en adekvat utbildning och vara fast anställda vid en 
gymnasieskola. Med hjälp av de två skolornas hemsidor tog jag kontakt via e-post med 
lärare och mentorer som uppfyllde urvalskriterierna. Jag förklarade i brevet att jag hade 
rektorns tillstånd att göra förfrågan om intervju, men att det var frivilligt att delta.  Merparten 
av de tillfrågade på den första skolan gick med på att bli intervjuade, medan det på den 
andra skolan bara var möjligt att få intervjua en mentor. Anledningen var att man på skolan 
var fullt upptagna med mitterminskonferenser. 
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För att kompensera bortfallet sökte jag vidare i närområdet efter skolor med heltidsmentorer. 
I närmaste större stad kunde jag hitta en skola som uppfyllde kriterierna, och därför ställdes 
förfrågan även till den skolans rektor. Jag fick tillåtelse att kontakta personalen direkt och 
proceduren från tidigare skolor upprepades därför. 

En av yrkeslärarna på den tredje skolan visade sig ha väldigt kort erfarenhet från skolans 
värld, vilket han själv underströk tidigt. Intervjun genomfördes likväl, men svaren fick 
karaktären ”jag har inget att jämföra med” och ”jag har jobbat så kort tid som lärare”. 
Eftersom lärarens korta skolerfarenhet heller inte uppfyllde mina kriterier för informanter, 
valde jag tidigt att exkludera informant nr 6 från min studie. Könsfördelningen blev därmed 5 
kvinnor och 1 man, vilket kan tyckas olyckligt. 

Fördelningen mellan lärare och mentorer i min undersökning är 4 mentorer och 2 lärare, på 3 
olika skolor och på två orter i samma region. 

5.2 Presentation av intervjupersonerna 
Mentor 1 är i 50 årsåldern och utbildad grundskollärare med erfarenhet av arbete i skolans 
låg-, mellan- och högstadium innan hon började sin anställning som mentor på nuvarande 
gymnasieskola. Efter några år som heltidsmentor fick hon tjänst som biträdande rektor, som 
vid intervjutillfället kombineras med mentorskap 30 % av hennes tjänst.  

Mentor 2 är i 60-årsåldern och utbildad grundskollärare. Hon har arbetat totalt 34 år som 
lärare, varav 20 år med statlig arbetsgivare, innan den svenska skolan kommunaliserades i 
början av 1990-talet. Mentor 2 arbetar på en liten skola där man på försök har fördelat 
mentorskapet på 4 mentorer, som därmed undervisar mindre. Det är med andra ord värt att 
påpeka att denna fristående skola, som har drygt 100 elever, kombinerar lärarskap och 
mentorskap under det här försöksåret. 

Mentor 3 är i 40-årsåldern och utbildad grundskollärare. Hon har jobbat på mellanstadiet i 7 
år som lärare i SO-ämnen. Hon har arbetat som heltidsmentor på nuvarande skola, en 
fristående skola med drygt 200 elever, i 4 år. 

Mentor 4 är i 30-årsåldern och utbildad grundskollärare och har jobbat en termin som lärare 
på högstadiet och 5 år på nuvarande skola som lärare alternativt mentor. Det här året är hon 
heltidsmentor, men nästa läsår kommer hon att bli undervisande lärare igen, hon saknar 
språkundervisningen och betraktar sig själv som en lärare, inte mentor. 

Lärare 1 är i 50 årsåldern och har varit lärare i 24 år. Han har en lång bakgrund inom 
folkbildning, och har undervisat på olika folkhögskolor samt en kort tid på en högstadieskola 
innan han började sin tjänst på den nuvarande skolan som lärare i Svenska, Engelska, 
Tyska, Historia och Samhällskunskap, samt som arbetslagsrepresentant.  

Lärare 2 är i 40 årsåldern och den enda yrkesläraren i studien. Hon har arbetat i den 
pedagogiska sektorn och hästbranschen hela sitt vuxna liv. Hon utbildade sig till 
fritidspedagog i gymnasiet, sedan tog utbildning till hippolog vid och den följdes upp med en 
examen som naturbrukslärare. Under resans gång har hon också haft eget företag ett antal 
år och varit ridlärare. Hon är den enda naturbruksläraren på nuvarande skolan.  

Sammanfattningsvis har alla intervjupersonerna en pedagogisk utbildning och har arbetat 
eller arbetar som undervisande lärare. Samtliga mentorer i studien är utbildade 
grundskollärare och har arbetat i grundskolan tidigare. Erfarenheten av grundskolan varierar 
från 1 termin till 20 år. 

5.3 Evaluering av metod och urval 
De undersökta skolorna är vad Lindgren (2010) kallar för avvikande enheter, därför finns 
ingen ambition till generaliserbarhet på skolväsendet i stort. Antalet intervjuer i min studie är i 
minsta laget, å andra sidan är varje intervju minst en timme lång och jag upplever dem som 
uttömmande. Efter de sist genomförda intervjuerna upplevde jag en mättnad i inhämtade 
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data. Mentor 4 citeras inte i samma utsträckning som övriga intervjupersoner men hennes 
beskrivning och intryck stämmer väl överens med övriga respondenters. Elevernas 
perspektiv har inte inhämtats eftersom studien görs med ett tydligt personalperspektiv.  

Kvalitativa intervjuer kan enligt Bryman(2011) kritiseras för att vara svåra eller omöjliga att 
replikera, det vill säga göras om med samma förutsättningar och med likvärdigt resultat. 
Eftersom kvalitativa intervjuer innebär kunskapsproduktion i samtal mellan två individer 
(Kvale, 2009) ser jag det som mycket viktigt att reflektera över min egen inverkan på 
resultatet av studien. Jag har själv erfarenheter som lärare och mentor och har inte alltid känt 
tillfredsställelse i min arbetssituation. Det finns därmed en risk att jag vill måla en bild av de 
undersökta skolorna som ett spännande alternativ. Därför valde jag att ha en intervjuguide 
med endast 3 huvudteman, referensramar och bakgrund, nuvarande arbetssätt och 
kvalitetsaspekter. Istället för att försöka bekräfta eller dementera en hypotes, låter jag 
intervjupersonernas berättelse inspirera till följdfrågor och nya insikter, som den 
fenomenologiska ansatsen påbjuder. Därför var också studiens frågeställningar generellt 
formulerade i avvaktan på vad intervjuerna skulle ge. 

Med mina egna erfarenheter som en tänkbar börda i det här arbetet har jag aktivt strävat 
efter att återge intervjupersonernas beskrivningar och upplevelser även när dessa är 
motsägelsefulla. Inga policydokument eller instruktioner från skolornas huvudmän har lästs, 
vilket har två skäl. För det första ville jag inte skapa en egen uppfattning om skolornas 
arbetssätt innan jag intervjuat personalen. För det andra var det inte skolhuvudmännens 
ambitioner som skulle bekräftas eller dementeras genom studien, istället var det personalens 
upplevelse, utfallet, jag ville studera. Jag vill understryka att mina egna erfarenheter riskerar 
att påverka studiens resultat, både i intervjuernas vändningar och i bearbetningen av 
empiriska data. Nordevalls (2011) och Lagströms (2012) avhandlingar får därför 
representera en vetenskaplig och modern bild av hur typiska gymnasieskolor fungerar, inte 
minst i diskussionsavsnittet där mina empiriska data speglas mot aktuell forskning. 

5.4 Forskningsetiska principer 
Utifrån forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
(Vetenskapsrådet, 2002), redogör jag kort för hur jag tillgodosett de viktigaste kraven i min 
studie. 

5.4.1 Informationskravet 
 Jag skickade först informationsbrev (se bilaga 1) om undersökningen och dess syfte till 
skolcheferna för de skolor jag valt ut. När jag sedan tillfrågade personalen bifogade jag ett 
mer detaljerat informationsbrev med syfte, frågeställningar och etiskt förhållningssätt för min 
undersökning.  

5.4.2 Samtyckeskravet 
Efter att skolcheferna givit sitt samtycke till min undersökning skickade jag förfrågningar till 
lärare och mentorer på skolorna, via e-post. På den första och den tredje tillfrågade skolan 
var majoriteten av de tillfrågade positiva till att delta i intervjuer. På den andra skolan blev 
antalet positiva svar bara ett enda, på grund av att personalen var upptagna med 
mitterminskonferenser.  

Jag erbjöd också samtliga intervjupersoner att ta del av den slutliga rapporten av min 
undersökning, vilket alla utom en, Lärare 2, tackade ja till. 

Samtliga intervjupersoner accepterade att svara på ytterligare frågor via e-post om jag skulle 
få behov av det. 

5.4.3 Konfidentialitetskravet 
Undersökningen bygger till stor del på kvalitativa intervjuer vars syfte är att ta del av 
skolpersonalens erfarenheter. Innan varje intervju redogjorde jag kort för syftet med 
intervjun, samt belyste den uppenbara risken att intervjupersonerna genom sina utsagor 
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möjligen kan identifieras av exempelvis kollegor eller chefer. Ingen av informanterna tvekade 
trots det att delta i min undersökning. 

5.4.4 Nyttjandekravet 
Efter varje intervju redogjorde jag för vad som skulle hända med det inspelade samtalet. Jag 
beskrev att texterna avidentifieras vad gäller privata data. Jag valde också att i 
transkriberingen byta egennamn och ersätta dessa med synonyma beskrivningar, som 
kollega eller hemstad. Däremot förekommer inga fingerade uppgifter i rapporten, vilket kan 
vara aktuellt i dylika undersökningar enligt Kvale & Brinkmann (2009, s.292). 

5.5 Respondentvalidering 
I slutet av varje intervju fick informanterna erbjudande om att senare läsa och verifiera 
utskriften av intervjun. En av intervjupersonerna, Lärare 1, valde att utnyttja erbjudandet, 
övriga avstod. Lärare 1 godkände den transkriberade intervjun efter klargörande och 
förtydligande på tre punkter. I det första fallet ville han ändra ordet skolledning till 
företagsledning, alltså huvudmannanivå. I det andra fallet ändrades uppgifter om att ett 
verktyg användes på hela skolan till att gälla enbart hans eget arbetslag. Det tredje fallet 
gällde beskrivningen av hans bakgrund, som behövde förtydligas. Bryman (2011, s.353) 
beskriver vissa praktiska svårigheter med respondentvalidering, t.ex. att informanterna kan 
vilja censurera texten, bland annat eftersom det transkriberade talspråket kan framstå som 
aningen banalt i skriven form. Eftersom min undersökning baseras på intervjupersonernas 
uttalade erfarenheter valde jag att erbjuda möjlighet att läsa den transkriberade texten. 
Däremot avstod jag från att låta intervjupersonerna påverka dataanalysen, som enligt 
Bryman(a.a.) bör vara forskarens egen. 

5.6 Genomförande 
Datainsamlingen för min undersökning består av enskilda kvalitativa intervjuer genomförda 
på informanternas arbetsplats, i avskildhet. Det är viktigt att Intervjumiljön väljs med omsorg, 
menar Bryman (2008, s.421) En timme avsattes för varje intervju, och dessa var utspridda 
under en period av tre veckor i mars 2012. Några av intervjuerna tog längre tid, bland annat 
då intervjuerna utvecklade subteman till mina förvalda teman. Intervjuerna spelades in med 
en digital diktafon med bra inspelningskvalitet vilket är nödvändigt för den efterföljande 
transkriberingen och analysen (Bryman, 2008, s. 420). Mina intervjuer följde en intervjuguide 
med tre huvudteman (se bilaga 2) för att ha struktur i samtalet och för att inte missa viktiga 
teman eller frågor. Intervjuguiden reviderades efter första intervjun, och fick sedan gälla för 
övriga intervjuer. Ändringarna var av rent grafisk karaktär för att underlätta användningen för 
mig själv. 

5.7 Analys av empiriska data 
Efter genomförda intervjuer började jag det tidskrävande arbetet med att transkribera de 
inspelade ljudfilerna till skriven text. Därefter fick varje informant en beskrivande identitet i 
min studie. Identiteten är numrerad efter vilken intervju i ordningen det gäller. Av den 
anledningen redovisas intervjupersonerna 1-7 med undantag av intervjuperson 6 som 
exkluderades av skäl som jag redogjort för i avsnittet 4.1.3 Urval. Följaktligen används sex 
informanter i min studie. De har fått identiteterna Mentor 1, Mentor 2, Mentor 3, Mentor 4, 
Lärare 1 och lärare 2.  

För att kunna hantera den stora mängden empiriska data markerade jag nyckelord och 
nyckelbegrepp i intervjusvaren, så att svaren sedan kunde kategoriseras efter studiens 
huvudteman. Genom att intervjupersonernas svar inom ett tema blev synliga bredvid 
varandra sökte jag därefter homogenitet och heterogenitet i svaren. I analysarbete 
framträdde dessutom nya subteman ur intervjusvaren, och dessa fick därefter komplettera 
mina planerade huvudteman. Ett exempel på subtema som framträdde ur intervjusvaren var 
återkommande tal om väl beskrivna roller. Efter den första dataanalysen, valde jag att 
återigen göra en litteratur- och forskningsöversikt. Särskilt intresserade jag mig då för de 
subteman och homogena upplevelser och beskrivningar som analysen visat på. 
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6 Resultat 
Inledningsvis i det här kapitlet presenteras de undersökta skolorna varpå 
arbetsorganisationen på respektive skola redovisas. Jag väljer att kalla de två större skolorna 
för konceptbaserade, eftersom det bäst beskriver deras arbetssätt och att intervjupersonerna 
själva använder denna beskrivning. Därefter presenteras intervjupersonernas intryck, 
erfarenheter och idéer kring hur deras arbete och ansvar fördelas. Sist i avsnittet redovisas 
intervjupersonernas tidigare erfarenheter av det vanligare mentorlärarskapet i 
gymnasieskolan. 

6.1 Försöksskolan  
Skolan är en liten fristående gymnasieskola som arbetar inspirerat av Waldorfpedagogiken. 
Skolan har drygt 100 elever, fördelade på fyra studieförberedande program. Personalen 
består enligt skolans hemsida (2012-03-29) av två rektorer, skolhälsovård med kurator och 
studievägledare, skolsköterska och cirka 15 lärare. Mentor 2, som har arbetat på skolan 
sedan den startades, berättar att man fram till ett år sedan fördelade mentorskapet mellan 
alla undervisande lärare, det vill säga man tillämpade mentorlärarskap. En heltidstjänst som 
undervisande lärare kunde då innebära mentorskap för upp till 20 elever.  

Våren 2011 enades personal och skolledning om att kraven på stöd och handledning till 
eleverna var på väg att öka, bland annat på grund av ny skollag och nya läroplaner. Man var 
också överens om att skolan hade högre ambitioner med mentorskapet än att kolla närvaro, 
informera eleverna och hålla utvecklingssamtal en gång per termin, berättar Mentor 2. Därför 
beslutade skolan att på försök fördela mentorskapet för skolans elever på endast 4 lärare, 
som i gengäld skulle ha mindre undervisning. De lärare som därmed fråntogs mentorskap 
skulle istället undervisa mer. Under det första försöksåret innebär det att alla lärare har 
ytterligare en timme schemalagd stödundervisning per vecka. 

Försöksskolan har alltså inte åtskilt mentorroll och lärarroll helt, men skolan är ändå 
intressant för min studie då den identifierat mentorskapet som betungande och värt att 
omfördela resurser till. Utifrån den beskrivning som Mentor 2 ger, upplever jag att man trevar 
sig fram i det här försöket med 4 mentorer på skolan. Skolan är också intressant för att 
försöka utröna om ett prioriterat mentorskap är en faktor för personalens välfärd. 

6.1.1 Betygsättande mentor – Gärna det 
Försöksskolan har inte antagit någon policy som motsäger att mentorer undervisar, såsom 
de övriga skolorna i studien har. Tvärtom uttrycker mentor 2 att hon gärna hade träffat sina 
mentorelever oftare än den halvtimme mentortid som är schemalagd varje vecka. Hon tycker 
att det hade varit en fördel att också undervisa sina mentorelever, för att lära känna dem 
ännu bättre. Mentorerna på försöksskolan träffas en gång per vecka och diskuterar 
elevärenden som är aktuella. På den veckovisa personalkonferensen delger de sedan övrig 
personal sådant som berör dem, och man diskuterar olika lösningar i personalgruppen. Varje 
termin hålls mitterminskonferens, där varje elev på skolan kartläggs vad gäller studieresultat 
och social utveckling. Inför konferenserna skriver varje lärare ett pedagogiskt underlag för 
eleverna i undervisningen. Mentorerna upprättar åtgärdsprogram, med stöd av de 
pedagogiska underlagen, i de fall det anses nödvändigt. I nuläget ansvarar mentorerna 
också för uppföljning och utvärdering av åtgärderna, men Mentor 2 vill flytta det ansvaret till 
undervisande lärare. Skolan använder lärplattformen Skola 24 där bland annat närvaro 
registreras så att elever och vårdnadshavare kan logga in och kontrollera statusen samma 
dag.  

6.2 Två konceptbaserade skolor i studien 
Två av skolorna i studien drivs av samma fristående huvudman och är baserade på ett 
koncept, personalen använder själva den beskrivningen, som utformades av ägarna och 
grundarna redan innan den första skolan startades. Mina tänkta frågor om hur arbetet på 
skolan var organiserat tidigare, blev därför överflödiga på dessa skolor. Mentor 1 beskriver 
att skolorna vilar på tre grundidéer. Den första är att skolan ska vara långt fram när det gäller 
informationsteknik (IT) i skolan, både vad gäller hårdvara, mjukvara och lärarnas kompetens 
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på området. Den andra grundidén handlar om APU, arbetsplatsförlagd undervisning, som 
sedermera heter APL, arbetsplatsförlagt lärande. Skolorna ska vara duktiga på 
företagspraktik som Mentor 1 beskriver det. Den tredje grundidén i skolornas koncept är 
personlig utveckling, där mentorskapet är en central del enligt Mentor 1. Eleverna har en 
mentor som inte undervisar och sätter betyg, utan har som enda uppdrag att handleda, stötta 
och utveckla eleverna. 

6.2.1 Lärare eller mentor – inte bådadera 
De konceptbaserade skolorna i studien har en skolledning bestående av rektor och 
biträdande rektor. Personalen är indelad i arbetslag runt en viss elevgrupp. Det kan vara en 
klass, ett program eller en årskurs som är gemensamt för arbetslaget. Arbetslaget träffas 
formellt varje vecka i arbetslagsmöte, dessutom har arbetslaget sina arbetsplatser samlade 
för att underlätta informella möten. Heltidsmentorn kan dock ingå i flera arbetslag. De två 
konceptbaserade skolorna i min undersökning har en organisation av arbetet som innebär att 
pedagogisk personal antingen är mentor eller undervisande lärare, men inte bådadera 
samtidigt. På skolorna är det en uttalad policy, en del i ett koncept, att mentor inte sätter 
betyg på eleven.  

 Det här med att skilja på mentorskap och lärarrollen som vi gör på den här 
 skolan tycker jag är i grund och botten sunt. Man skulle kunna kalla det för en 
 maktfördelningsprincip som är Montesquieu, sent 1700-tal. Lagstiftande, 
 dömande och verkställande. Det finns en balans i makten. Om man ska vara 
 både betygsättande lärare och mentor för en elev, då får man inte ut en bra 
 relation mellan mentor och elev. Relationen blir belastad. Vårt sätt att arbeta 
 med heltidsmentorer som inte är betygsättande vill jag påstå är ett mer 
 demokratiskt och säkert sätt för att utveckla bra relationer. (Lärare 1) 

Lärarna som undervisar på de konceptbaserade skolorna har, jämfört med lärare på typiska 
gymnasieskolor, mer undervisningstid i sin tjänst, i utbyte mot att ”slippa” mentorskapet för 
eleverna. Om man nu får säga slippa…, som Mentor 1 uttrycker det. All personal har 
arbetsplatsförlagd tid kl 08.00-17.00 varje vardag, och har rätt till 5 veckors semester per år. 

6.2.2 Skolans arbetsorganisation – del av ett koncept 

 
Heltidsmentorer och heltidslärare på de konceptbaserade skolorna är organiserade i 
arbetslag som träffas varje vecka i formella möten för att diskutera både pedagogiska och 
praktiska frågor. Arbetslagets uppgift är dessutom att en gång per månad göra en 
gemensam skattning av elevens personliga utveckling. Skattningen kan ske på lite olika sätt 
men gemensamt är att arbetslaget ska enas kring omdömet, som har strukturerats i 
kommunikation, initiativ, samarbete, självständighet och ansvar. För varje elev finns därmed 
den personliga utvecklingen dokumenterad för varje månad, och dessa skattningar får 
eleven ta del av i utvecklingssamtal med heltidsmentorn, minst en gång per termin. 

Heltidsmentorerna på respektive skola möts också formellt i mentormöte varannan vecka, 
och där diskuteras övergripande frågor som rör alla elever, t.ex. studiebesök och 
temaveckor. Elevvårdsteamet består av kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare 
samt ibland skolledningen. Teamet samlas varannan vecka för att träffa skolans 
heltidsmentorer, och diskutera elever med särskilda behov. Det kan handla om svårigheter 
med studierna, sociala problem i skolan eller trassliga hemförhållanden. Teamet diskuterar 
tillsammans med mentorerna fram olika lösningar för den enskilde eleven, som sedan följs 
upp vid nästa möte.  
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I figur 1 visas schematiskt hur ansvar för olika möten och kontakter fördelats på de 
konceptbaserade skolorna. Exempelvis ansvarar yrkeslärarna för kontakter med 
branschföretag och organisationer, medan heltidsmentorerna ansvarar för kontakter med 
elevernas vårdnadshavare. 

6.2.3 Heltidslärarnas ansvar 
På de konceptbaserade skolorna i studien undervisar lärarna mer än på en typisk 
gymnasieskola. Det är också lärarnas ansvar att samarbeta med heltidsmentorerna och 
fortlöpande rapportera elevernas kunskapsutveckling inom sitt ämne. Minst en gång per 
termin, inför utvecklingssamtalet, ska heltidslärarna lämna omdömen på elevernas 
kunskapsnivå, framsteg och förbättringsområden. Heltidslärarna ska också förhålla sig till 
elevens egna mål för ämnet, och svara skriftligt på dessa i lärplattformen som skolan 
använder. Heltidslärarna ansvarar också för att formulera förslag på åtgärder när en elev har 
problem.  Ansvaret för uppföljning ligger dock på heltidsmentorerna. 

Heltidslärarna har också ett generellt ansvar för att erbjuda stödundervisning i sitt ämne. På 
försöksskolan har man schemalagt en timme per vecka under försöksperioden. På de 
undersökta skolorna finns en ambition att lärarna ska dokumentera och synliggöra elevernas 
utveckling i ämnet mer frekvent än tidigare. Minst en gång per termin har varit minimum, men 
ambitionen är att elevens utveckling ska dokumenteras oftare än så i lärplattformen, där 
både elever, vårdnadshavare och mentor kan ta del av utvecklingen. På försöksskolan har 
man nyligen formaliserat lärarnas omdömen i ett dokument som kallas pedagogiskt underlag. 
Inför utvecklingssamtal eller när det annars finns behov av en statusrapport, fyller 
undervisande lärare i ett pedagogiskt underlag, som också kan ligga till grund för 
åtgärdsprogram om det anses nödvändigt. Heltidsmentorn sammanställer dessa 
pedagogiska underlag inför mitterminskonferens och utvecklingssamtal. Intervjupersonerna i 
min studie framhåller att lärarnas enskilda samtal med eleverna är fortsatt viktiga, även när 
man har heltidsmentorer på skolan. Eleverna behöver få feedback av respektive lärare, och 
flera av de intervjuade mentorerna tycker att rollbeskrivningarna behöver förtydligas på den 
punkten. 
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Figur 1.  Kommunikationskarta för de konceptbaserade skolorna i studien. 
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Figur 2. Ansvarsområden för de studerade heltidslärarna (Mörka fält för undervisning, ljusa 
fält för elevstödjande arbete). 

 

6.2.4 Yrkeslärarnas ansvar för branschkontakter 
Yrkeslärarna på de undersökta skolorna ansvarar för kontakter med branschföretagen inom 
det program man representerar.  Formellt innebär det samverkansråd med företrädare för 
arbetsgivare, fackliga organisationer samt lokala aktörer i branschen. Yrkeslärarna ansvarar 
också för att anskaffa och underhålla APU/APL-platser för eleverna på programmet. Det är 
ett ansvar som inte syns speciellt mycket på skolan men som kräver kontinuerliga kontakter 
och snabba ingripanden när något inte fungerar på elevens arbetsplastförlagda lärande.  
Lärare 2 beskriver att hon ensam ansvarar för att ordna APU/APL-platser till 58 elever på 
programmet. 

Med ansvaret för att besöka eleverna när de gör sin APU/APL följer också yrkeslärarnas 
ansvar att inspektera förhållanden på arbetsplatsen. Yrkeslärarna förväntas på det sättet 
vara skolans och mentorns ögon på APU/APL-platserna, som Lärare 2 beskriver det.  
Yrkeslärarna blir därmed skolans representant på arbetsplatserna och skapar ofta 
branschrelationer med sitt eget anseende som insats (Lagström, 2012). 
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Figur 3. Ansvarsområden för de studerade heltidsmentorerna (Mörkt fält för undervisning, 
ljusa fält för elevstödjande arbete). 

 

6.3 Heltidsmentorn 
Heltidsmentorerna i undersökningen ansvarar för att sammanställa elevernas studieplaner, 
åtgärdsprogram och statusrapporter. Mentorerna ska också försvara sina elevers intressen i 
möten med elevvårdsteamet. När arbetslaget möts ska heltidsmentorn förmedla nyvunna 
kunskaper och erfarenheter mellan lärarna. Det kan handla om en viss studieteknik eller en 
viss placering i lektionssalen som gynnar en enskild elev. Heltidsmentorn ansvarar för att 
följa och uppmuntra elevens personliga utveckling, bland annat genom att elev och mentor 
tillsammans går igenom de månadsvisa skattningar som arbetslaget gjort. Genom att 
elevens utveckling dokumenteras och redovisas regelbundet synliggörs för eleven vad 
personalen ser.  

Heltidsmentorerna håller formella utvecklingssamtal med eleverna, minst en gång per termin, 
vid behov oftare. Eleverna får inför utvecklingssamtalen beskriva sina mål i varje ämne eller 
kurs. Arbetslagets lärare ska lämna skriftliga omdömen för varje elev och ämne samt svara 
på elevens egna mål. Elevernas målformulering och lärarnas omdömen skrivs direkt i 
skolans digitala lärplattform. Uppgifterna är synliga för lärare, mentor och elev, samt dennes 
vårdnadshavare, förutsatt att föräldrainloggning fungerar.  

Heltidsmentorn ansvarar slutligen för alla kontakter med vårdnadshavare, där e-post är mest 
använt av föräldrarna visar min studie, även om mentorn också finns tillgänglig genom 
telefon och personliga möten i skolan. Skolans kontakter med myndigheter kring enskilda 
elever tas av heltidsmentorn, det kan exempelvis vara sociala myndigheter eller 
psykiatrivården som behöver kontaktas.  

6.3.1 Heltidsmentorn som åskådare 
Heltidsmentorerna på de konceptbaserade skolorna i min undersökning rör sig bland 
eleverna på raster och i undervisningssituationer. Det finns flera syften med att mentorn följer 
eleverna. För det första kan mentorn känna av stämningen bland eleverna, samt se om 
någon elev är frånvarande. Eleverna kan också ta spontana kontakter med mentorn och be 
om ett förtydligande eller påminna om något. Många funderingar hos eleverna är kanske för 
små för att söka upp mentorn på dennes kontor, och då kan eleverna passa på när mentorn 
finns bland dem. Flera av heltidsmentorerna berättar att anteckningsblock och penna är 
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viktig rekvisita när man rör sig bland eleverna, för att kunna notera förfrågningar om ledighet, 
tid hos tandläkaren och liknande. Ett ytterligare syfte med att mentor finns med i 
undervisningen är att veta hur lärarna arbetar med sin undervisning. Det förekommer att 
elever lyckas bra i ett ämne och misslyckas i ett annat och mentorn har då möjlighet att 
identifiera nyckelfaktorer i respektive undervisningsmetod eller förhållningssätt. Mentorn intar 
i det avseendet en åskådarposition i undervisningen, men kan i andra fall stötta enskilda 
elever i undervisningen, eller bara ge eleven regelbunden bekräftelse, vilket Mentor 3 
framhåller som mycket viktigt för eleverna. På yrkesförberedande program blir mentorn en 
viktig länk mellan elevens förväntningar och näringslivets krav. De flesta branschkrav 
fokuserar på social kompetens, mognad samt nyfikenhet och mentorn behöver arbeta med 
elevernas bild av det valda yrket, menar en av lärarna:  

 Vi måste vara överens i arbetslaget om att inte tycka synd om eleverna, 
 utan istället förbereda dom för den verklighet som väntar. (Lärare 2) 

Flera av intervjupersonerna ser en utvecklingspotential i heltidsmentorn som ansvarig för 
handledning i allmän studieteknik. Intervjupersonerna uttrycker återkommande en oro över 
att många av dagens elever har svag självinsikt och bristande studieteknik, en 
framgångsfaktor som bör prioriteras högre av skolan, menar de. 

6.3.2 Heltidsmentorn är elevens försvarsadvokat 
Flera av intervjupersonerna på de konceptbaserade skolorna i studien beskriver 
heltidsmentorn som elevens försvarsadvokat, någon som inte behöver försvara sin egen 
undervisning och som istället kan stå på elevens sida. Metaforen försvarsadvokat fungerar 
även i andra avseenden, då flera intervjupersoner beskriver heltidsmentorn som ett filter för 
elevernas missnöje och synpunkter. Många gånger förmedlar mentorn det viktigaste i 
elevens strategi till berörda lärare, men då med egna ord.  

Metaforen mentorn som elevens försvarsadvokat stämmer kanske bäst in på de tillfällen när 
mentorn tvingas medla mellan en elev och en undervisande lärare. På grund av personkemi, 
meningsskiljaktigheter eller rent av våld och hot, kan ibland relationen elev - lärare bli så 
infekterad att de inte själva kan lösa den. Flera av intervjupersonerna berättade om hur 
mentorn då kan fungera som en medlare, med förhållandevis objektiv inställning till 
konflikten.  

6.3.3 Hur många elever kan en mentor ansvara för? 
Frågan är i högsta grad berättigad ur ett ekonomiskt och organisatoriskt perspektiv. I 
intervjuerna svarar flera av mentorerna att mer än 90 elever inte är möjligt för en individ att 
hantera. Mentorerna i min studie ansvarar för runt 75 elever vardera. Mentor 2 på 
försökskolan ansvarar för 25 elever inom 18 % av sin tjänst, vilket motsvarar 125 på en 
heltidsmentor, vilket hon tycker är för många. De studerade heltidsmentorernas ansvar för 75 
elever framstår som hanterbart, att döma av intervjupersonernas egna upplevelser. Mentor 1 
fastslår att med ansvar för färre elever blir kvalitén på relationerna högre. Hon talar också om 
det stora antalet relationer som ett problem, man glömmer detaljer kring varje individ, menar 
hon. Förutom antalet elever, har också elevkategorin stor betydelse för heltidsmentorns 
arbetsbelastning.  

6.3.4 Hur kan eleverna fördelas på mentorerna? 
På samtliga undersökta skolor har man testat att dela in mentorskapet efter årskurs, det vill 
säga en heltidsmentor ansvarar för årskurs 1, en annan mentor för årskurs 2 osv. Styrkorna i 
en sådan fördelning är enligt intervjupersonerna att mentorn får fokusera på en domän av 
mentorskapet. Flera mentorer beskriver årskurs 1 med ord som inskolning, välkomstsamtal 
och att hjälpa till i klassens grupprocess. Årskurs 3 beskrivs med ord som skriva CV, 
yrkesvägledning och inte minst restuppgifter i olika ämnen. Farorna med en mentor per 
årskurs verkar ändå vara flera, enligt intervjupersonerna. Eleverna måste då byta mentor 
minst en gång under skoltiden. Eleverna i en årskurs har dessutom samma generella behov 
av mentor vid samma tidpunkter på året. Dessa arbetstoppar kan handla om busskort i 
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början av terminen eller praktiska frågor inför en APL-period. Lärare 1 problematiserar frågan 
om lämpliga mentorsgrupper: 

 Å ena sidan kan det vara bra att byta miljö och träffa nya människor, å 
 andra sidan kan det vara tryggare med ett och samma arbetslag som 
 eleven möter i skolan. Vi har bytt arbetslag runt eleven efter årskurs 1, 
 eftersom årskurs 1 är väldigt mycket gymnasiegemensamma ämnen och 
 därmed en viss kategori lärare. I årskurs 2 och 3 kommer yrkesämnet in 
 som en stor bit och då kretsar arbetslaget mer kring det. Så årskurs två 
 och tre på ett program är oftast ett arbetslag. (Lärare 1) 

Arbetslag och mentor bör enligt flera intervjupersoner höra ihop och och Lärare 1 kommer 
fram till att ca 6 individer är en optimal storlek på arbetslaget. 

6.3.5 Heltidsmentorns tillgänglighet 
Enligt intervjupersonernas beskrivning är heltidsmentorn mer lättillgänglig för elever och 
vårdnadshavare, än vad en mentorlärare vanligen är. Vilka effekter får det för arbetet på 
skolan? Heltidsmentorerna beskriver att elever söker upp dem på deras kontor. De bokar 
heller inte många elevsamtal eller möten på samma dag, just för att vara tillgängliga för dem 
som har behov. 

 De vet att de kan komma till mig när som helst. Jag är också ute i klasserna 
 och kollar runt litet grann. Man kan då haffa någon och prata lite. Det är väldigt 
 fritt och flexibelt. (Mentor 3) 

Heltidsmentorns arbetsrum bör vara försett med ett fönster, konstaterade mentor 4. Genom 
att kontoret har en fönsterruta avstår de flesta att knacka på om mentorn visar sig vara 
upptagen i samtal. Därmed bidrar fönsterrutan till mer ostörda samtal i arbetsrummet. 
Tillgängligheten påverkas också av personalens arbetstider. På skola 1 och 3 ska lärarna 
enligt deras anställningsavtal finnas på skolan mellan kl 08.00 och 17.00, vilket å ena sidan 
borde öka tillgängligheten. Å andra sidan berättar Mentor 4 under intervjun att hon skall ha 
semester två veckor mitt i vårterminen, vilket hon har rätt till enligt sina anställningsvillkor. 
Mentorn är då inte tillgänglig alls, vilket måste ses som en svaghet i en sådan organisation. 
På försöksskolan går mentorns tillgänglighet till största del förlorad, eftersom hon också 
undervisar 80 % av sin tjänst. 

6.3.6 Mentor och inte kurator 
På de konceptbaserade skolorna i studien, är policyn att mentorn inte ska undervisa. Om 
mentorn tvingas undervisa, ska det inte ske med mentoreleverna, det är både huvudmannen 
och intervjupersonerna överens om. Man menar på de konceptbaserade skolorna att läraren 
inte både kan undervisa, sätta betyg och samtidigt ha en förtroendefull mentorrelation med 
eleven. Utifrån detta resonemang, denna policy, är det rimligt att fråga om det finns någon 
godtagbar kombination av tjänster för heltidsmentorn. Flera av mentorerna i min studie lyfter 
fram att studie- och yrkesvägledarens roll inte står i konflikt med heltidsmentorns. Istället 
berör mentorskapet ofta yrkesvägledning menar intervjupersonerna. Specialpedagogik och 
mentorskap går också bra att kombinera. Många av de problem och åtgärder som 
mentorerna hanterar rör sig i gränslandet till specialpedagogikens territorium, så 
beröringspunkterna finns redan idag. Mentorerna i min studie framhåller vikten av att roller 
och ansvarsfördelning är tydliga, för att undvika att hamna vid sidan av syftet med 
heltidsmentorskapet. Flera av mentorerna pekar på risken att bli utnyttjad som ”tillgänglig 
resurs”, exempelvis när personal blir sjuk. Det finns också en risk att mentorn blir sedd som 
elevassistent om han eller hon är väldigt delaktig i undervisningen. På de konceptbaserade 
skolorna i undersökningen är man medveten om dessa risker och man har formaliserat 
vikariefrågan på skolorna, som beskrivs närmare under rubriken Vikarieberedskap. Mentor 3 
utvecklar vidare vad mentorskapet skulle kunna kombineras med. Hon menar att man 
mycket väl skulle kunna fungera som studiestöd eller läxhjälp utanför lektionstid, lite mer som 
en förälder i det avseendet. Hon poängterar än en gång att mentorn inte får ha någon 
bedömande, betygsättande roll i detta, utan bara vara ett stöd.  
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De intervjuade heltidsmentorerna ser risker med att kombinera mentorskap och kuratortjänst, 
dessa roller behöver hållas isär menar de. Mentorn måste vara medveten om var gränsen 
går mellan det medmänskliga och det terapeutiska samtalet, och kunna lämna över till 
kurator när gränsen är nådd, på den punkten är intervjupersonerna bestämda. Återigen 
framstår tydliga rollbeskrivningar som viktiga för att heltidsmentorskapet ska vara 
framgångsrikt. 

6.3.7 Vem kan vara heltidsmentor? 
Intervjupersonerna är överens om att en heltidsmentor behöver ha erfarenhet från läraryrket: 

  … man behöver ha en pedagogisk erfarenhet och ett pedagogiskt 
 kunnande.(Lärare 1) 

Samtliga heltidsmentorer i min studie har en bakgrund som grundskollärare. I min första 
telefonkontakt med rektorn för skola 1 konstaterade han att det ”bara blivit så”. Arbetet 
fungerar mycket bra med nuvarande heltidsmentorer, vilket gör att grundskollärare är fortsatt 
intressanta när man ska tillsätta nya heltidsmentorer, enligt rektorn. Mentor 2 känner en 
styrka i att ha undervisat i många ämnen i grundskolan. Det gör det lättare att stötta eleverna 
på rätt sätt, menar hon. Mentorns personliga egenskaper framhålls dock av samtliga 
intervjupersoner som den viktigaste framgångsfaktorn. 

 

6.3.8 Tydliga roller kan bli ännu tydligare 
De konceptbaserade skolorna i undersökningen har en dokumenterad och tydlig 
rollbeskrivning, som bygger på ansvarsfördelning inom personalen. De intervjuade 
personerna på dessa två skolor uttrycker en tydlig och samstämmig rollbeskrivning i 
organisationen. Trots det efterlyser samtliga intervjupersoner ännu tydligare 
rollbeskrivningar. Det framstår i intervjuerna som att tydliga rollbeskrivningar i praktiken 
upplevs som tydliga förväntningar. På försöksskolan har försöksverksamheten inneburit att 
en del av de lärare som inte innehar mentorskap, har släppt för mycket av det gemensamma 
ansvaret.  

 Jag måste ju få information om hur det går för eleverna, men det är 
 nästan som att en del lärare tagit sin hand från det ansvaret. (Mentor 2) 

På försöksskolan finns inte de tydliga rollbeskrivningar som på de andra undersökta 
skolorna, vilket möjligen kan förklara att personalen har så olika förväntningar på 
ansvarsfördelningen. 

6.3.9 Vikarieberedskap 
Mentor 1 beskriver att det finns en risk att mentorn ses som elevassistent och outnyttjad 
resurs, framförallt vid sjukdom bland personalen. På de konceptbaserade skolorna tycks 
ledningen vara medveten om risken, man har nämligen formaliserat vikariefrågan. All 
pedagogisk personal på skolan, lärare och mentorer, har schemalagd vikarieberedskap 
några timmar per vecka. Om en lärare är frånvarande så får den jourhavande ta ansvar för 
dennes lektion. Målsättningen är då att hålla lektionen igång, även om vikarien kanske 
saknar ämneskompetensen. Syftet är dels att slippa ställa in undervisning, dels att fördela 
vikarieuppgiften jämnt på personalen. 

6.3.10 Personalens samarbete 
När eleverna får en försvarsadvokat i form av en heltidsmentor, vad händer då med dialogen 
kring pedagogik på skolan? Jag ställde frågan i mina intervjuer. 

Intervjupersonerna beskriver att det finns en levande diskussion om pedagogiska frågor i 
arbetslagen. På försöksskolan har man inte formaliserat den än, men ambitionen finns hos 
personalen. På de konceptbaserade skolorna framstår dialogen kring pedagogik och didaktik 
som problembaserad, det vill säga den utgår från elevernas nuvarande behov. Den 
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kartläggning som arbetslagen gör av varje elevs utveckling en gång per månad tycks vara en 
nyckelfaktor för en levande diskussion. När arbetslaget ska enas om en nivå, bygger den på 
en gemensam diskussion kring varje elev. 

 

6.4 Intervjupersonernas syn på mentorlärarskap 
En majoritet av intervjupersonerna har tidigare erfarenheter av det vanligare sättet att 
organisera arbetet, mentorlärare som alltså innehar dubbla roller. Hur ser de på arbetet som 
mentorlärare?  En fördel med det vanligare mentorlärarskapet är att både få handleda och 
undervisa eleverna, det ger en bättre helhetsbild menar flera intervjupersoner. Samtidigt är 
de eniga om att det är mentoruppgifterna som prioriteras bort av mentorlärararna om tiden 
inte räcker till. Mentorlärarna orkar inte alltid mobilisera nya krafter för att engagera sig på ett 
djupare plan i elevernas personliga utveckling, menar de.  

På de konceptbaserade skolorna talar intervjupersonerna om att deras åtskilda mentorskap 
och lärarskap har varit något som lockat många i personalen att söka tjänst på skolan. 

 … man vet hur mycket jobb det är med utvecklingssamtal och gärna vill 
 slippa den delen av lärarjobbet. Om man nu får säga slippa. (Mentor 1) 

Flera av intervjupersonerna kan tänka sig att arbeta som antingen heltidsmentor eller 
heltidslärare, men ingen av dem vill återgå till det vanligare mentorlärarskapet som de flesta 
skolor erbjuder. Avslutningsvis kan jag konstatera att när arbetet organiseras med tydliga 
rollbeskrivningar och åtskild mentorroll och lärarroll, så trivs pedagogerna, det är mitt 
bestämda intryck från intervjuerna. Det framstår i intervjuerna som att alla vet hur man kan 
påverka organisationen, och framförallt ger intervjupersonerna en samstämmig bild av vad 
som förväntas från varje aktör inom skolenheten. 
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7 Diskussion 
Ur det personalperspektiv som jag valt för den här studien framstår de konceptbaserade 
skolornas organisation, med bland annat heltidsmentorer, som framgångsrikt. Studien visar 
dock att rollen som heltidsmentor inte är mer central än någon annan. Möjligen är de 
studerade skolornas heltidsmentorer det mest unika i ett svenskt skolperspektiv, men många 
andra faktorer och roller bidrar till det annorlunda arbetssätt som är i fokus för min studie. 
Intervjupersonerna på de konceptbaserade skolorna beskriver hur arbetet är organiserat på 
deras skola, och deras upplevelse av detta annorlunda arbetssätt kan sammanfattas som 
positiv. Alla typer av ansvar inom skolan har identifierats för att fördelas lämpligt på de olika 
rollinnehavarna i organisationen. Sett till arbetsuppgifter framstår fördelningen som ojämn 
mellan mentorer och lärare, men sett till ansvarsfördelning och intervjupersonernas 
upplevelser har de konceptbaserade skolorna funnit en balans i ansvarsfördelningen.  

7.1 Multiprofessionell organisation 
De konceptbaserade skolorna i undersökningen har en multiprofessionell organisation av 
arbete och ansvar, vilket innebär att de professionella har ett avgränsat expertområde, 
exempelvis mentorskap. Samtidigt strävar en multiprofessionell organisation mot 
gemensamma mål med verksamheten och de olika professionella yrkesgrupperna bidrar 
med kunskap och erfarenheter till verksamheten (Söderström, 2010). Genom att ansvara för 
och utveckla det egna expertområdet och dela med sig av det som är gränsöverskridande är 
personalen därför delaktig i hela verksamhetens utveckling. Söderström(2010) menar att 
relationer och beslut vilar på sakliga grunder i en multiprofessionell organisation, till skillnad 
från uniprofessionella, där osynliga förväntningar och roller lätt kan leda till icke rationella 
beslut och handlingar hos personalen. Intervjupersonerna på de konceptbaserade skolorna 
ger bilden av att nämnda drag hos en multiprofessionell organisation också märks i det 
vardagliga arbetet. 

7.2 Synkront ansvar – en fråga om organisation 
En otydlig fördelning av arbete och ansvar ses sällan som ett problem av skolors ledning, det 
visar bland annat Nordevalls (2011) forskning, istället är det positivt att någon gör det som 
behöver göras i skolan. Wedin (2008) beskriver hur en av hennes studerade lärare visar en 
film för klassen samtidigt som hon har enskilda samtal med eleverna i klassen. Aili (2006) 
väljer att benämna sådant dubbelt arbete som pågår samtidigt för synkront arbete, medan 
jag föredrar att se det som synkront ansvar. Filmvisningen är knappast en tung arbetsuppgift, 
men ett tungt ansvar, menar jag. För att filmvisningen ska fylla sitt syfte ansvarar läraren för 
att det är lugnt i lektionssalen, samt att reaktioner och frågor på filmen kan bemötas i 
stunden. Genom att läraren befinner sig i rummet bredvid är detta inte möjligt, menar jag. 
Om elever utsätts för hot eller trakasserier under filmvisningen, läggs ett stort ansvar på 
läraren även för det. Synkront ansvar av det här slaget riskerar att leda till det som Lindqvist 
& Nordänger (2008) kallar moralisk stress hos personalen. Lindqvist & Nordänger (a.a.) 
beskriver moralisk stress som en känsla av otillräcklighet, att inte ha gjort allt som kan göras.  

På de konceptbaserade skolorna i min studie har man givit rollinnehavarna i personalen 
bättre förutsättningar att känna sig tillräckliga, främst genom att heltidsmentorerna inte 
behöver ansvara för någon undervisning. Dessutom förfogar de över sin egen arbetstid och 
kan låta elevernas behov styra dagens arbete. Heltidsmentorns olika ansvarsområden står 
inte i konflikt med varandra på det sätt som mentorlärarnas ansvarsområden oftare gör enligt 
litteratur- och forskningsöversikten. Personalen vid de konceptbaserade skolorna i studien 
beskriver sina ansvarsområden som tydliga och hanterbara, de står inte i konflikt med 
varandra och är inte synkrona. 

7.2.1 Ansvar för relationer 
På typiska gymnasieskolor, exempelvis de som Nordevall (2011) och Lagström (2012) 
studerat, är mentorlärarna ansvariga för kommunikation med mentorelever, vårdnadshavare, 
kollegor, skolhälsovård och i yrkeslärarnas fall också elevernas APL-platser. Det bör nämnas 
att sådana mentorlärare också ansvarar för undervisning och därmed är styrda tidsmässigt 
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av elevernas schema. Genom att anamma en multiprofessionell arbetsorganisation, som de 
konceptbaserade skolorna i studien tycks göra, får personalen bli expert på ett mindre 
område, exempelvis undervisning eller att handleda elever. Antalet relationer som 
personalgruppen ansvarar för har på dessa skolor identifierats och därefter fördelats på olika 
individer (se figur 1 i avsnitt 5.2.2). Det handlar om ansvar för relationer till föräldrar, 
skolhälsovård, APL-handledare och inte minst elever, som fördelats på olika rollinnehavare i 
personalen. 

7.3 Tydliga roller bidrar till personalens trivsel 
Lärare på typiska gymnasieskolor saknar ofta en tydlig beskrivning av vad som ingår i deras 
tjänst och vad som är någon annans ansvar. Ambitiösa lärare tar ett större ansvar än vad 
som krävs inom deras tjänst, inte för att de tvingats till det utan för att de ser nyttan för 
eleverna, det visar min litteratur- och forskningsöversikt. Samtliga intervjupersoner i min 
studie framhåller tydliga rollbeskrivningar som mycket viktiga för att finna harmoni i arbetet. 
Personalen på de skolor där det finns en tydlig rollbeskrivning, verkar vara helt säkra på sin 
roll i skolan. Med tydliga och avgränsade rollförväntningar ökar viljan och förmågan till 
samarbete och utveckling av verksamheten, visar min studie.  En diffus uppfattning om vad 
som ingår i ens roll gör att samverkan med kollegor inte kan få någon tydlig riktning, menar 
Lindqvist & Nordänger(2008).  
En rollbeskrivning bör innefatta både syftet med och bakgrunden till ett visst ansvarsområde, 
enligt min studie. Personalen kan därigenom hitta tillbaka till syfte och bakgrund för den 
valda rollfördelningen. Nyanställd personal som inte känner till motiven till en viss 
rollkonstruktion, kommer i de flesta fall ifrågasätta och utmana densamma. I en 
multiprofessionell organisation finns dessutom forum för att framföra tvivel och ifrågasätta 
exempelvis ansvarsfördelning. 
De konceptbaserade skolorna i min studie är unika organisationer för att vara svenska 
skolor. Inte i första hand för att skolan har organiserats utifrån en vision, en värdegrund. Inte 
heller för att man har pedagogisk personal som får ägna sig åt ett svårt arbete i taget, mentor 
eller lärare. Skolorna är unika för att de möter aktuell forskning om hur skolans verksamhet 
bäst kan organiseras, från grunden. I min studie har jag sett tydliga tecken på att man genom 
skolornas annorlunda arbetssätt skapar förutsättningar för effektivitet i verksamheten. 
Återkommande i min studie är att skolledningen avlastas på flera plan, genom att ansvar är 
tydligt fördelat i personalen. Det faktum att heltidsmentorer kommer och går i 
undervisningsmiljön gör också att pedagogiken och didaktiken blir transparent på ett 
hälsosamt sätt, är min bedömning.  

Att samtliga intervjuade heltidsmentorer och heltidslärare vill behålla och utveckla den valda 
arbetsorganisationen, och inte återgå till det vanligare mentorlärarskapet, gör 
organisationsmodellen värd att ta på allvar, det är min avslutande reflektion. 

 

 

7.4 Fortsatt forskning 
Med tanke på hur mycket de konceptstyrda skolorna i studien skiljer sig från det normativa 
måste de betraktas som intressanta i svenskt skolhänseende. Organisationsmodellen som 
kan benämnas multiprofessionell är visserligen vedertagen i andra sektorer, bland annat 
vården och rättsväsendet. Intervjupersonernas beskrivningar av sin arbetssituation är 
ovanligt positiva i förhållande till de som råder i litteratur, forskning och debatt om 
pedagogers arbete, och förtjänar mot given bakgrund att beforskas ytterligare.  

Det vore intressant att utveckla studien, genom att studera vilka effekter en multiprofessionell 
skolorganisation får för elevernas trivsel och studieresultat. I den här studien nämns också 
tecken på att utbildningskvaliteten och rättsäkerheten gynnas, vilket också förtjänar att 
beforskas. Ett multiprofessionellt forskarlag som genom aktionsforskning får kartlägga, 
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beskriva och utveckla organisationsformen när den applicerats på skolverksamhet, är en 
lockande tanke och borde ge värdefulla empiriska data till skandinavisk skolforskning. 
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8 Summering 
Modern forskning och litteratur som berör mentorskapet i gymnasieskolan vänder ut och in 
på varje del av lärarnas arbete och beskriver ofta hur de olika arbetsuppgifterna står i konflikt 
med varandra. En statlig utredning (Prop. 2008/09:199, s 122) pekar på att mentorskapet 
kan ha en avgörande betydelse för elevernas studieframgångar, samtidigt som man också 
konstaterar att många lärare är dåligt rustade för att klara av uppdraget som mentor. 
Intervjupersonerna i den här studien ger en samstämmig bild av deras roller på skolan, varför 
de har vissa ansvarsområden samt vad skolans formella möten har för syfte och 
rollsammansättning. Det tycks som att de konceptbaserade skolorna har lyckats identifiera 
och fördela förekommande ansvarsområden på personalen. Jag menar att många författare 
och forskare kan ha något att lära av de skolor jag studerat, nämligen att rikta större intresse 
mot vilka ansvarsområden som förekommer på en gymnasieskola, snarare än vilka 
arbetsuppgifter som förekommer. 

Modern svensk forskning och litteratur på området saknar också ett ifrågasättande av 
kombinationen lärare och mentor, vilket numera är en vanlig, sannolikt den vanligaste, 
formen av arbetsorganisation på svenska gymnasieskolor. Forskare pekar i flera fall på att 
skollagen inte förordar att undervisande lärare ska vara mentor för eleverna (Nordevall, 
2011, Lagström, 2012). Att så ändå är fallet på en klar majoritet av Sveriges gymnasieskolor 
tycks bygga på en lång tradition som har sitt ursprung i det förra seklets 
klassföreståndarskap. Också en del av den tidens studierektors ansvar återfinns i dagens 
mentorskap. Att många undervisande lärare också är mentor är därmed en organisation av 
skolans arbete som inte vilar på vetenskaplig grund, utan på tradition. I fråga om 
mentorskapets nödvändighet finns stöd i både skollagen (SFS 2010:800) och aktuell 
forskning om hur elevers förutsättningar kan optimeras. Problematiken med en kritisk vän 
som också ska ha en dömande roll, när det kommer till betygsättning, ifrågasätts inte 
nämnvärt i aktuell forskning och litteratur på området. De konceptbaserade skolorna i den 
här studien har kommit långt i strävan mot rättsäkerhet och inte minst personalens trivsel och 
samarbete. Tydliga ansvarsområden och roller tycks vara avgörande byggstenar för att nå så 
långt. 
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Till skolchef 
Hej, mitt namn är Mattias Jonsson och jag arbetar som yrkeslärare på xxxxxxxxxxxxx. Min 

grundläggande pedagogiska utbildning fick jag i Malmö 2003, vilken nu kompletteras inom 

Lärarutbildningen vid Linköpings universitet. Den sista och avslutande delen innan jag kan ta ut en 

lärarexamen är ett examensarbete om 15 hp, och det är av den anledningen som jag kontaktar Dig. 

Ämne 

I mitt examensarbete intresserar jag mig för att studera skolor som valt att organisera personalens 

arbete så att man får koncentrera sig på färre arbetsuppgifter, exempelvis att vara mentor på heltid. 

Jag bedömer att xxxxxxxxxxxx  är ett sådant exempel. 

Bakgrund 

Lärare själva men även forskare på området konstaterar att lärarnas arbetsuppgifter under en lång 

tid blivit fler och fler, och därmed finns risken att lärarens fördjupning och utveckling av ämnet blir 

lidande. Många framhåller också att lärarnas hälsa blir lidande när arbetsuppgifterna blir fler. Mot 

den bakgrunden är det intressant att undersöka erfarenheterna av att renodla personalens 

kompetenser , vilket kan ses som ett trendbrott.  

Min undersökning bygger på enskilda, kvalitativa intervjuer med lärare och mentorer på minst två 

skolor som använder ovan beskrivna arbetssätt idag. Studien kommer naturligtvis att beakta 

forskningsetiska regler såsom informerat samtycke och konfidentialitet, vilket intervjupersonerna 

kommer få utförlig information om. 

Jag vill avslutningsvis vädja om ditt tillstånd att genomföra intervjuer med några ur personalen. Jag 

avser att ta telefonkontakt med dig inom några dagar för vidare diskussion. 

 

Med vänliga hälsningar 

Mattias Jonsson, Lärarstudent 

tel : 0761-079960 

e-post: mattias.jonsson@praktiska.se 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 
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Intervjuguide      
    

Examensarbete 15p, IBL, Linköpings Universitet, Mattias Jonsson, Lärarprogrammet 

 

Namn:  ____________________________________________ 
 

Skola:  ____________________________________________ 
 

Intervjuas i egenskap av: ____________________________________________ 
 

Tidpunkt:  ____________________________________________ 
 

E-postadress till informanten: ____________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema      Kategori  Exempelfrågor   Plats för nyckelord 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Din bakgrund och 
erfarenhet 

som lärare/mentor 

som förälder 

Tidigare organisation 

Vilka nackdelar upplevde du 
med det arbetssättet ? 

Vilka fördelar fanns med det 
arbetssättet? 

Hur kom ni fram till att 
organisera annorlunda ? 

Vilka förändringar krävdes på 
skolan för att byta arbetssätt ? 

Fanns det motstånd mot att 
byta arbetssätt ? 

R
ef

er
en

sr
a

m
a

r 
o

ch
 h

is
to

ri
a
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Tema      Kategori  Exempelfrågor   Plats för nyckelord 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Nuvarande 
organisation 

Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Hur är arbetsuppgifterma fördelade 
på dina kollegor? 

Fördelar och 
nackdelar med 

nuvarande arbetssätt 

Professionalisering ? 

Upplevd arbetsbelastning 
? 

Mera dokumentationsarbete 
? 

Hur påverkas kontakten med 
hemmet ? 

Pedagogisk /didaktisk 
diskussion/samverkan ? 

Hur dokumenteras 
elevernas  framsteg och 

problem ? 

Kan du visa några exempel innan 
jag går härifrån ? 

Vem eller vilka kan komma åt den 
här informationen ? 

N
u

va
ra

n
d

e 
a

rb
et

ss
ä

tt
 

K
va

li
te

ts
a

sp
ek

te
r 
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Information om mitt fortsatta arbete: 

                                  

Respondentvalidering            Ja      Nej 

Frågor via e-post                   Ja       Nej 

 

 

Kom ihåg:   Eventuella exempel på elevdokumentation  

 

Vad kan göras bättre i 
er organisation ? 

Synpunkter från elever ? 

Synpunkter från föräldrar ? 

Dina egna idéer 

Hur har arbetets organisation påverkat 
klimatet på arbetsplatsen? 

Vad händer nu med 
informationen jag fått 

av dig ? 

Skriva ut intervjun - 
bearbeta och 

avidentifiera svaren 

Har du några 
frågor? 

Om jag kommer på 
någon ytterligare 

fråga, kan jag e-posta 
den i så fall? 

 Vill du ta del av 
undersökningen och 

min analys ?  

Bilaga 2 (s.3) 


