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Sammanfattning   

Vi har i vår studie valt att studera heltidsmentorers olika upplevelser och syn på sin roll i 

gymnasieskolan. Särskilt med fokus på hur de uppfattar sin roll i samspelet mellan elev, lärare och 

innehållet i undervisningen. Vidare har vi valt att studera vad heltidsmentorerna upplever att denna 

roll i förlängningen betyder för elevens lärande. Vi belyser hur heltidsmentorers relationsskapande 

aktiviteter skapar förutsättningar för lärande och kunskap hos eleven med förankring i teorier av  Hans 

Birnik samt av Jonas Aspelin och Sven Persson. Teorin om relationers betydelse för 

kunskapsinhämtning och lärande i skolan belyses av Birniks relationistiska perspektiv. Aspelin och 

Perssons teori om den relationella pedagogiken ger en konkret modell för på vilka olika nivåer 

relationsskapande sker inom skolan. Deras teori gör inte någon åtskillnad mellan skolans 

kunskapsuppdrag och det sociala uppdraget, utan ser dem som sammanbundna genom att det ena 

perspektivet förutsätter det andra. Den metod vi använt oss av för datainsamling är två 

fokusgruppsintervjuer med sex heltidsmentorer från två olika skolor. Samt den fenomenografiska 

ansatsen analysen i kategorier.  Detta för att belysa heltidsmentorernas formuleringar om sitt eget 

uppdrag och få syn på deras egna upplevelser.  Resultatet visar att heltidsmentorerna uppfattar sin roll 

inom skolan och i relation till elev, lärare och innehåll som byggd på sociala relationer. Deras roll 

präglas av arbete med bland annat elevens självinsikt, elevdemokrati, meningsfullhet, trygghet och 

skolanda samt arbete med rättvisa förutsättningar för elevens inhämtande av kunskap i 

undervisningen.  Vi har funnit att heltidsmentorernas upplevelser på ett betydande sätt går att koppla 

till elevers lärandesituation. Heltidsmentorernas syn på sig själva är att de befinner sig utanför 

klassrummet men i allra högsta grad påverkar vad som sker inuti det.   

   

Nyckelord: fenomenografi, heltidsmentorer, mentorskap, relationer i skolan, lärar-elev relationer  
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1. Inledning    
Vi är två blivande lärare. Vår känsla är att det nästan varje dag går att läsa om “krisen i skolan” och 

att det är en osäker framtid inom läraryrket vi går till mötes. Risken för att bli utbränd verkar vara 

överhängande och några uttalanden som vi vant oss med att höra är dessa “Lärare larmar: Hinner inte 

med sitt uppdrag”, ”Sjukskrivningar ökar bland lärare”, “Problemen med stressrelaterade 

sjukskrivningar ökar inom alla lärargrupper” (Lärarförbundet.se, 2018). Vår ambition är att i 

framtiden kunna arbeta inom den svenska skolan och samtidigt vara välbehållna både psykiskt och 

fysiskt, därför är vi intresserade av att studera en framgångsrik faktor för att minska stressen för lärare 

i den svenska skolan idag.   

  

Efter att en av oss gjort sin verksamhetsförlagda utbildning på en skola där lärarnas arbetsuppgifter 

minskats genom att införa ett så kallat heltidsmentorsystem blev vi intresserade av att undersöka detta 

närmre.  Fackföreningarna för lärare i Sverige har tagit upp detta vid upprepade tillfällen och några 

av de mest hoppfulla rubrikerna har låtit såhär: “Heltidsmentorer frigör lärare: fått nytändning”, 

“Mentorer på heltid - så minskade lärarnas stress”, “Mentorer till gymnasieelever ska leda fler till 

examen” (Skolvärlden, 2017; Skolvärlden, 2016; Lärarnas tidning, 2018). Den samlade bilden visar 

att heltidsmentorsystemet kan vara ett steg på vägen för att minska den överhängande stressen som 

allt fler lärare uppfattar i den svenska skolan idag. Det verkar även som att det får fler ungdomar att 

gå ut gymnasiet med fullständiga betyg (Nordevall 2011, s.174; Wallström 2018, s.130; SOU 

2018:17, s.451; Skolvärlden.se, 2018).    

   

1.1 Syfte och frågeställningar   
Denna uppsats vill undersöka förekomsten av införandet av heltidsmentorer i skolans värld och 

undersöka de nya och hittills obekanta samspel som sker mellan lärare, elev och innehållet i 

undervisningen när en ny yrkesgrupp introduceras i skolan. Därför avser denna undersökning att 

synliggöra dessa samspel med utgångspunkt i den nya yrkesgruppens upplevelser av sin roll i skolan.   

Våra frågeställningar är följande:    

    

• Hur upplever heltidsmentorer i gymnasieskolan sin roll i relation till modellen för den 

didaktiska triangeln?   

• Hur upplever heltidsmentorerna sin roll i relation till elevers kunskap och lärande?  

   

1.2 Disposition   
I kapitel 2. Bakgrund redogör vi för aktuella styrdokument inom vårt område samt tidigare forskning. 

Under kapitel 3. Teori behandlar vi två olika teorier som studien baseras på. I kapitel 4. Metod redogör 

vi för urval och avgränsningar, den valda metoden för insamling, bearbetning av material samt för en 
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diskussion kring etiska överväganden och metodkritik. Kapitel 5. Resultat består av studiens resultat. 

Avslutningsvis för vi en resultatdiskussion och drar våra slutsatser i kapitel 6. Diskussion och 7.  

Slutsatser.    
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2. Bakgrund    

2.1 Statens offentliga utredning   
Heltidsmentorsystemet tas bland annat upp i den senaste offentliga utredningen gjord på uppdrag av 

utbildningsdepartementet med namnet: ”Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för 

lärares och rektorers professionella utveckling” (SOU, 2018:17). Regeringen beslutade den 15 

september 2016 att uppdra åt en särskild utredare att lämna förslag som syftar till att ge bättre 

förutsättningar för lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer att utföra sina uppdrag (SOU 

2018:17, s.19). Syftet med utredningen var att komma fram till ett antal förbättrings- och 

utvecklingsområden för den svenska skolan. Utredningen kom fram till att ett av sätten för att förbättra 

den svenska skolan idag är att renodla lärares arbetsuppgifter genom att införa det ovan nämnda 

heltidsmentorsystemet (SOU 2018:17, s.451).   

   

Utredningen beskriver heltidsmentorsystemet som att skolan genomgår en organisatorisk förändring 

genom att anställa ett antal heltidsmentorer vars uppgift endast är att arbeta med mentorskapet i skolan 

medan de undervisande lärarna kan renodla sina arbetsuppgifter inom undervisningen. Detta anser 

utredningen kunna bidra till att det sker en professionsutveckling för både lärare och heltidsmentorer. 

Den undervisande funktionen ligger hos utbildade lärare vilka är kvalificerade för den uppgiften 

medan heltidsmentorskapets funktion särskiljs och innehas av andra yrkesgrupper än lärare. Detta 

kommer statens offentliga utredning fram till i sitt slutbetänkande (SOU 2018:17). Utredarna skriver 

att:   

   

Lärarnas huvuduppgift är att undervisa, och kärnan i lärarnas arbetsinnehåll 

bör vara det som skapar kvalitet i undervisningen och gynnar elevernas 

kunskapsutveckling. Skolans uppdrag är större än lärarnas uppdrag, och 

lärarnas uppdrag ingår som en del i skolans. Vissa uppgifter tillhör andra 

yrkesgrupper, och kan utföras av andra än lärare (SOU 2018:17, s. 445).   

   

Utredningen slår fast att införandet av heltidsmentorer har inneburit positiva resultat för de berörda 

testskolorna. De elever som har stora behov av extra hjälp och stöd har nu möjligheter till mer och 

bättre stöd under sin skolgång och skolans insatser kan fördelas mer likvärdigt över eleverna. På 

testskolorna har fler elever tagit gymnasieexamen sedan heltidsmentorskapet infördes. Till skillnad 

från när lärare skulle balansera båda rollerna så kan heltidsmentorerna nu ägna sin tid åt elever som 

behöver det (SOU 2018:17, s.452).   

   

2.2 Aktuella styrdokument   
Den bakgrund som finns för vårt ämne i de aktuella styrdokumenten beskriver mentorskapet i vaga 

ordalag. Det står inte uttalat vilken yrkesgrupp som detta ansvar ligger på. Vanligen läggs ansvaret 
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för att eleverna ges ledning och stimulans automatiskt på lärarna eftersom att de är den största 

yrkesgruppen i skolan. Dock finns det enligt forskning liten vetenskaplig grund för att detta är den 

bästa lösningen. Samt att det inte står uttalat i aktuella styrdokument att lärarkåren också ska inneha 

ansvaret för det elevstödjande arbetet (Nordevall, 2011, s.28). Att lärare ska inneha ett mentorskap i 

sin lärartjänst uttrycks inte explicit i gymnasieskolans läroplan (Skolverket, 2011) eller i skollagen 

(SFS 2018:105) trots det används det frekvent i statliga utredningar och rapporter (Skolinspektionen, 

2009; Skolverket, 2010; SOU 2016:77). Mentorskapet innebär för många lärare att läraryrkets 

primära aktivitet, att undervisa, kombineras med arbete med att följa och stödja ett begränsat antal 

elevers utveckling och studieresultat under deras utbildningstid (SOU 2016:77, s.689).    

   

Lärarnas splittrade uppdrag är något som har kritiserats genom åren. I en statlig utredning går det att 

läsa att elevernas upplevelser av lärarnas mentorskap präglas av besvikelse. Deras upplevelser handlar 

om att lärarna som också samtidigt innehar uppdraget som mentorer efter en termin inte hunnit lära 

sig elevernas namn samt att det är för stora grupper vilket i förlängningen leder till att eleverna aldrig 

hinner lära känna sina mentorer (SOU 2016:77, s. 128–129).   

   

Eftersom mentorskapet endast vagt definieras av statliga styrdokument (SFS 2018:105) åligger det 

rektor på berörda skolor att formulera vilka arbetsuppgifter som ingår i mentorers arbete. 

Heltidsmentorernas uppdrag i denna studie styrs av lokala styrdokument. På de undersökta skolorna 

är deras uppdrag tydligt utskrivet i heltidsmentorsuppdraget att de ska fokusera inte bara på den 

sociala situationen för eleven utan också på elevernas studiemässiga utveckling.    

   

2.3 Tidigare forskning    
Den internationella forskning som ligger till grund för denna studie består av studier som på olika sätt 

fokuserar på de sociala relationernas betydelse för elevers kunskap och lärande. En engelsk studie 

som belyser detta område i låg- och mellanstadiet konstaterar att relationsfokuserad forskning är ett 

snabbt växande fält med evidensbaserad forskning kring hur relationer påverkar elevers psykologiska 

och akademiska välmående (Short, 2013 s.52). Vidare kommer den utförda studien fram till att 

stödjande, inkluderande relationer med låga nivåer av konflikter samt möjligheter för delade 

upplevelser utanför den typiska lärandekontexten uppmuntrar elevers sociala, känslomässiga och 

därmed deras allmänna akademiska prestationer positivt (Short, 2013, s.26).   

   

En turkisk studie kopplar relationerna mellan lärare och elev till det internationella begreppet “school 

belonging”, vilket betyder elevers uppfattade välmående i skolan kopplat till mängden upplevda 

betydelsefulla relationer. Forskningen genomfördes i grundskolan och resultatet visar tydliga 
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samband mellan elevers känsla av tillhörighet i skolan och ömsesidigt gynnsamma sociala utbyten i 

sociala relationer mellan elever och andra individer i skolans sociala miljö (Uslu & Gizir, 2017, s.66). 

Forskarna hittar särskilt ett samband mellan känslan av tillhörighet i skolan och utvecklandet av ett 

antal fördelaktiga egenskaper för ungdomar vilka inkluderar stark lojalitet till skolans övergripande 

mål, engagemang i skolaktiviteter, studiemässig motivation och prestation samt välmående (Uslu & 

Gizir, 2017, s.67)   

   

Den turkiska studien kommer fram till att den mest frekventa indikatorn för högeffektiva skolor 

innebär en omhändertagande omgivning liknande en hematmosfär där alla lärare behandlar eleverna 

med respekt, omtanke samt samspelar med dem i relationer som liknar den utvidgade familjen.   

Studien slår dessutom fast att om elev och lärare kommer från skilda socioekonomiska klasser kan ett 

positivt relationsskapande i skolan hjälpa till att överbrygga dessa olikheter och ingjuta en känsla i 

eleven av att denne är värdefull (Uslu & Gizir, 2017, s.67).   

   

Hatties (2014, s.35) forskning ligger i linje med detta internationella fokus på relationsskapande i 

skolmiljön. Forskningen består av en metastudie av över 800 studier och kommer fram till att elevers 

prestationer påverkas av olika faktorer i klassrummet såsom framgångsrik pedagogik där läraren är 

aktiv i sin roll men samtidigt också engagerad och strukturerad. Hattie (2014, s.118; 238) menar på 

att kommunikation mellan lärare och elev är av största vikt för att uppnå ett bra skolklimat, något som 

uppfylls vid en god relation parterna emellan.    

   

Den internationella översikten av forskningsläget av de mer generella sociala relationerna i skolans 

värld leder in på den specifikt svenska kontexten av mentorskap. Svensk tidigare forskning och 

avhandlingar kring mentorskapet, dess funktion och innebörd, har gjorts av bland andra Wallström 

(2018) och Nordevall (2011). Till skillnad från vår studie riktar den sig mot undervisande mentorer, 

det vill säga lärare som också innehar rollen som mentor. Denna tidigare forskning är trots det mycket 

betydelsefull som bakgrund för vår studie. De mest inflytelserika relationerna står lärarna för och i ett 

heltidsmentorsystem kan vi anta att heltidsmentorerna tar över en del av dessa funktioner som är 

betydelsefulla för elevers lärande (Hattie, 2014; Nordevall, 2011;Wallström, 2018).  

   

Den svenska forskningen fokuserar inte enbart på själva det relationsskapande arbete som mentorer 

utför utan det framkommer också en mängd kritik mot det nuvarande systemet med undervisande 

lärare med ansvar för rollen som mentorer (Nordevall, 2011; Wallström, 2018). Wallström (2018, 

s.26) menar på att det är många lärare som anser att mentorskapet är både otydligt och 

svårgenomförbart. De undervisande mentorerna beskriver mentorsrollen som “ett otydligt och 
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osynligt lärararbete” (Wallström, 2018, s.177). Medhåll kommer även från statliga rapporter (SOU 

2018:17, s.453) som menar att mentorsarbetet kan försvåras av lärares bristande förmågor i utövandet 

av mentorskapet. Nordevalls (2011, s.13;89) forskning visar att mentorerna ses “som ett skyddsnät 

runt ansvarseleverna”, samtidigt som det även är av vikt att de vidhåller sin roll som ledare i 

klassrummet och då inte blir kompis med eleverna. Vidare redogör Nordevall (2011, s. 39–40;89) för 

att “i mentorskapets uppdrag ingår en stödjande funktion men i uppdraget som ämneslärare ingår 

också en bedömande funktion” vilket skapar en dubbel och något otydlig roll.   

   

Wallström (2018, s.178) likt (Nordevall, 2011, s.89) problematiserar mentorsrollen i kombination 

med lärarrollen. Att som mentor lägga tid och arbete på att bland annat administrera, kontrollera och 

övervaka sina mentorselever visade sig vara “svårgenomförbart och tidskonsumerande” något som 

får konsekvenser för innehållet, planeringen och arbetsdelningen i lärararbetet (Wallström, 2018, s. 

180). Wallström (2018, s.102) lyfter att det kan vara av vikt att lägga över det administrativa ansvaret 

på annan personal, som en av möjlig lösning för lärare att fokusera på sin undervisning. Även 

Nordevall (2011, s.178) problematiserar mentorsuppdraget då det dels råder tidsbrist för den 

undervisande mentorn att utföra arbetet samt att mentorn inte har någon utbildning för rollen. Med 

denna tudelade roll finns en risk för brist på likvärdigt bemötande av skolans elever.    

   

De exempel på aktuell forskning i den svenska kontexten som redogjorts för ger bilden av att det 

publicerats omfattande och djupgående forskning på området mentorskap dock fattas det lika 

omfattande och djupgående forskning om heltidsmentorer. När det införs en ny yrkesgrupp i skolan 

krävs det aktuell forskning kring hur de nya heltidsmentorerna samspelar med befintliga aktörer i 

skolan såsom lärare, elever och innehållet i undervisningen. Vår studie fokuserar främst på hur de 

samspelen kan bidra till elevers lärande. Denna studie bidrar med ett perspektiv som är relativt nytt 

och outforskat nämligen förekomsten av det renodlade mentorskapet skilt från den undervisande 

praktiken. Det är detta som denna studie ämnar bidra med.    
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3. Teori   

3.1 Det relationistiska perspektivet   
Heltidsmentorers arbete förutsätter ett relationskapande till både elever och lärare på skolan därför 

har vi valt att utgå från en relationsfokuserad teori. Vi utgår från perspektivet att allt som sker inom 

de sociala samspelen i skolan har en sida där relationer är av huvudsakligt intresse. Vi analyserar 

heltidsmentorernas upplevelser och syn på sin egen roll utifrån ett relationistiskt perspektiv (Birnik, 

1999, s.18–27; Aspelin & Persson, 2011, s. 41–57).    

   

Birnik (1999, s.18–27) konstaterar att inom alla yrkesgrupper är mänskliga relationer avgörande för 

individens utveckling men fokuserar i sin teori särskilt på handledande yrkesgrupper där både lärare 

och heltidsmentorer ingår. Aspelin och Persson (2011, s. 41–57) fokuserar på skolmiljön och skolan 

ses enligt dem som en mötesplats för barn och ungdomar med fokus på de relationer som skapas där. 

De hävdar också att skolans arbete bör skapa självutveckling för individen till att bli en fri och 

ansvarstagande person i samexistens och samverkan med det omgivande samhället.    

   

Aspelin och Persson (2011, s. 9–12) utkristalliserar relationsskapande i skolmiljön på olika nivåer. 

Den första nivån består av pedagogiska möten mellan individer, den andra handlar om pedagogiska 

tillvägagångssätt som består av handlingar som “som syftar till att etablera och upprätthålla relationer 

som främjar lärandeprocessen”, här ingår exempelvis mentorssamtal och utvecklingssamtal (Aspelin 

& Persson, 2011, s. 9–12). Den tredje nivån består av en pedagogisk rörelse som innebär ett 

strukturerat sätt “att arbeta för en utbildning där relationer värdesätts” som i praktiken inte konkret 

riktar sig mot det direkta elevarbetet utan utgår från sociala sammankomster där professionella samtal 

om relationsskapande hålls levande vilka i förlängningen kan leda till strukturella förändringar 

(Aspelin & Persson, 2011, s. 9–12). Det intressanta i Aspelin och Perssons (2011, s. 18–20) teori om 

skolans uppdrag är att de inte ser en uppdelning som särskiljer kunskapsuppdraget från det sociala 

uppdraget utan ser de båda aspekterna som integrerade.    

   

Enligt Birnik (1999, s.19) ligger kraften att åstadkomma en utveckling av relationerna i skolan hos 

lärarna:   

   

[...] om vi accepterar att lärande anses vara beroende av vissa former av 

interpersonell och social interaktion medför det att förhållande som gör dessa 

interaktionsformer önskvärda eller åtminstone tilltalande blir nödvändiga 

förutsättningar för effektivt lärande. Detta kräver ett “jag-stödjande” klimat 

där den lärande känner sig uppskattad och respekterad.   
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För denna uppsats utgår vi från antagandet att Birniks (1999, s.18–27) teori om relationsskapande i 

klassrummet också går att applicera på andra vuxna inom skolan. Birnik (1999, s.6) menar att “för 

den växande individen är relationer till andra vuxna än föräldrar en förutsättning för att skapa sig en 

egen identitet. Lärarna i skolan kan fylla delar av denna funktion”. Det är för denna uppsats en 

teoretisk utgångspunkt att heltidsmentorer, inte bara undervisande lärare, ingår i sociala relationer 

med eleverna. Därav är det relationistiska perspektivet av stor vikt för att förstå vilka aktiviteter som 

sker i relationen mellan heltidsmentorer och eleven, läraren och innehållet i undervisningen. Denna 

uppsats sträcker sig också till att undersöka om heltidsmentorerna i samspelet med dessa parter 

uppfattar sin egen roll som betydande för elevernas kunskap och lärande. Därför krävs det också en 

teoretisk bas som har sin grund i hur kunskap och lärande förmedlas i skolan.    

   
   

3.2 Det didaktiska perspektivet   
   

Didaktikens viktigaste uppgift är att med vetenskapliga metoder studera 

undervisning, dess relation till det mänskliga lärandet och dess beroende av 

förhållanden utanför undervisningssituationen (Dahlgren, 1990, s.16).    

   

Teorin om relationers betydelse för elevers prestationer i skolan utgår från att det är läraren som är 

den betydelsefulla vuxna i skolan (Birnik, 1999, s.18–27; Aspelin & Persson, 2011, s. 41–57). I ett 

heltidsmentorsystem utförs mycket av det relationella arbetet av heltidsmentorerna. För att analysera 

deras relation till elevernas lärande har vi utgått från teorin om den didaktiska triangeln (Hopmann, 

1997, s.200). Så här skriver Skolverket om den didaktiska triangeln:    

   

Ett annat sätt att förklara undervisning och lärande är att utgå från den 

didaktiska triangeln. Den har en lång historia och det är inte klart vem som 

först utformade den. Triangeln illustrerar didaktikens tre centrala element – 

innehållet, läraren och eleven – och relationerna mellan dem. En av 

relationerna består av hur läraren framställer innehållet, en annan av 

interaktionen mellan lärare och elev och en tredje av elevens erfarenhet av 

innehållet (Skolverket.se, 2016).   
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Figur 1: Skolverket, 2016.   

   

Hopmann (1997, s.200) menar att den didaktiska triangeln är grunden för didaktiken samt 

vidareutvecklar den för att belysa vilka verksamheter som uppstår mellan de olika punkterna, lärare, 

elev och innehåll. För det första mellan lärare och innehåll skapas aktiviteten framställning genom 

retoriken, vilket betyder att läraren framställer innehållet i undervisningen för eleverna genom olika 

retoriska medel. För det andra sker aktiviteten mellan eleven och innehållet att erfarenhet skapas 

genom metodik, denna aktivitet handlar om på vilket sätt eleven tar till sig innehållet som läraren 

framställer. Den tredje aktiviteten, interaktion, uppstår  mellan eleven och läraren genom 

relationsskapande, enligt Hopmann (1997, s.200) så kallad kateketik, det vill säga förmågan som 

krävs för att överföra ett innehåll från lärare till elev.    

   

  
Figur 2. Hopmann, 1997.    
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Hjort och Furenhed (2016, s.22) utgår också från den didaktiska triangeln i sin redogörelse för effektiv 

undervisning och meningsfullt lärande. De lägger fokus på att den didaktiska triangeln är 

sammankopplad med de för undervisning centrala frågorna om vad som ska undervisas, hur det ska 

göras och varför det ska läras ut. De beskriver de tre centrala dimensionerna av triangeln på följande 

sätt. Framställning står för att läraren väljer ut vad som ska läras ut samt hur det ska göras. De skriver 

att “när vi undervisar väljer vi att presentera ett visst innehåll på ett visst sätt. Det betyder att andra 

tänkbara sätt väljs bort” (Hjort & Furenhed, 2016, s.22). Den andra dimensionen, 

erfarenhet/förståelse, handlar om hur eleverna tar till sig innehållet. Där skriver Hjort och Furenhed 

att “elever är olika, har skilda förkunskaper, tolkar innehållet på olika vis” (2016, s.23). Hopmann 

(1997, s. 204) skriver att det handlar om elevens hanterande av skoluppgifter såsom läxor och prov, 

med dessa erfarenheter möter eleven slutligen sin bildning. Samt att det är viktigt att skapa ett 

förhållande mellan elev och lärare där läraren har förståelse för elevens lärande (Hopmann 1997, s 

205). Den tredje dimensionen handlar om interaktion mellan lärare och elev, men också det sociala 

samspelet mellan andra parter i skolan (Hjort & Furenhed, 2016, s.24).  
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4. Metod   
Metoden som valts för denna vetenskapliga undersökning är den fenomenografiska ansatsen, så som 

den är utformad av Marton och Booth (2000). Den passar väl att använda i studier som vill få svar på 

hur en individ gestaltar något genom att individen gör en så god beskrivning av sammanhanget som 

möjligt (Marton & Booth, 2000, s. 146–147). Fördelen med den fenomenografiska ansatsen är att den 

inte utger sig för att fastslå hur något egentligen är utan endast att redogöra för och analysera 

upplevelser inom den undersökta gruppen (Larsson, 1986, s.20). Särskilt fokuserar den 

fenomenografiska ansatsen på att upptäcka variationer i upplevelser kring hur individer erfar 

omvärlden (Marton & Booth, 2000, s.159). Detta överensstämmer med den grundläggande 

forskningsidén för denna studie då vårt mål är att komma åt variationer i deltagarnas upplevelse av 

sin egen roll som heltidsmentorer.   

   

Vi har i vår studie valt att samla in materialet genom fokusgruppsintervjuer som enligt Larsson (1986, 

s. 26) är den kvalitativa intervjun basen inom den fenomenografiska ansatsen. Valet att genomföra 

fokusgruppsintervjuer stärks av att det ger deltagarna möjligheten till mer djupgående svar då de kan 

motsätta sig varandras uttalanden eller bygga vidare på ett resonemang till skillnad från en 

strukturerad intervju som går ut på att alla intervjupersoner får samma frågor (David & Sutton, 2016, 

s.123). Vi har genomfört fokusgruppsintervjer som kretsar kring teman där vi låter det mänskliga 

samtalet driva riktningen för intervjun. En fördel med fokusgrupper gällande maktaspekten är att 

deltagarna kan ta större kontroll över diskussionens riktning. Dessutom är deltagarna i majoritet i 

jämförelse med forskningspersonerna, vilket skapar mer trygghet än vid en en-till-en-intervju (David 

& Sutton, 2016, s.125–126).    

   

Vad som kan ses som negativt gällande intervjuer i grupp är att konfidentialiteten inte kan garanteras 

då det pågår en diskussion med flera deltagare (David & Sutton, 2016, s.126). Det vi gjorde för att 

undvika detta dilemma var att vi uppmanade till att det som sas i gruppintervjun också stannade där. 

En sak att vara medveten om, och som kan uppfattas som en eventuell risk med fokusgruppsintervjuer, 

är att de som är kallade till intervjun kan känna att de inte kan delge de svar de egentligen vill på 

grund av gruppsammansättningen, med detta kan svar eventuellt undanhållas (David & Sutton, 2016, 

s. 126). Vi ansåg att denna risk var låg då deltagarna i intervjun redan kände varandra och var vana 

att diskutera sina åsikter i grupp. Ytterligare en risk, som dock är möjlig att undvika, är att det kan 

finnas personer i gruppsammansättningen som tar mycket av gruppens talutrymme vilket kan leda till 

att alla inte får samma chans att yttra sig. David och Sutton (2016, s.125–129) menar att det är av 

största vikt att intervjuerna leds med en tydlighet för att säkerhetsställa att alla kommer till tals. I och 



15   

   

med att deltagarna i denna studie är bekanta med varandra och att ämnet inte anses vara av känslig 

natur kan vi ändå förvänta oss god respons på våra frågor.    

   

4.1 Urval och avgränsningar   
Då konceptet heltidsmentorer och arbetet kring det är relativt nytt finns det ännu inte så många 

verksamma heltidsmentorer i närområdet. Vi har kontaktat tre olika skolor där heltidsmentorsystemet 

är satt i drift och fått svar från två. Urvalet av deltagarna till intervjuerna har därmed gjorts genom ett 

medvetet urval vilket ger djup förståelse för ett område hos en viss grupp individer, det säger något 

om deras upplevelse av omvärlden, men att deltagarna består av ett homogent urval. Vårt mål är inte 

att skapa generaliserbarhet utan vårt fokus ligger på att undersöka en specifik företeelse på en särskild 

plats (Marton & Booth, 2000, s.154–159; Larsson, 1986, s.12–13). Detta gör vi genom att ställa 

djupgående frågor till deltagarna.    

   

De berörda skolorna är två gymnasieskolor belägna i utkanten av två större städer i olika kommuner. 

Den första skolan har ett elevantal på ca 400 elever och den andra skolan har ett elevantal på ca 300 

elever. På den första skolan arbetar sex heltidsmentorer och på den andra skolan arbetar fyra 

heltidsmentorer. Skolorna kontaktades via information från hemsidor genom ett mail som bjöd in 

samtliga anställda i den berörda yrkesgruppen. På grund av tidsbrist och sjukdom deltog fyra av sex 

personer i den första intervjun och två av fyra deltagare i den andra. Det finns anvisningar i 

metodlitteratur om att ett mindre antal deltagare är möjligt att använda ifall deltagarna anses vara 

informationsrika och ha mycket att uttala sig om ämnet, något som vi upplevde under våra intervjuer 

(David & Sutton, 2016, s.128; Wibeck, 2010 s.60–63).    

   

Deltagarna i de båda intervjuerna består av personal anställda på heltidsmentorstjänster med 

varierande pedagogisk bakgrund. Det har inte funnits något krav från skolans håll att de anställda 

inom denna yrkesgrupp ska ha en strikt lärarbakgrund, därför skilde sig den pedagogiska bakgrunden. 

På den första skolan varierade det från att en av deltagarna hade en lärarutbildning, en beteendevetare 

och två med en instruktörsutbildning. På den andra skolan var det en av deltagarna som hade 

lärarutbildning och erfarenhet av läraryrket, den andra deltagaren hade ingen pedagogisk bakgrund. 

På båda skolorna varierade åldern och yrkeserfarenheten på deltagarna alltifrån början på karriären 

till nära pensionsåldern.    

   

4.2 Datainsamling   
Datainsamlingen skedde med hjälp av att kvalitativa fokusgruppsintervjuer hölls på heltidmentorernas 

arbetsplats. Intervjuerna hölls i avskildhet och spelades in med inspelningsfunktionen via 
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mobiltelefoner. Avsatt tid för intervjuerna var en timme. Att spela in intervjuerna och sedan 

transkribera dessa i sin helhet är nödvändigt enligt Dahlgren och Johansson (2009, s. 166), detta för 

att analysarbetet ska kunna göras på ett grundligt och tillförlitligt sätt. Intervjuerna följde en 

intervjuguide (Bilaga 2) för att få en tydlig struktur på samtalet och för att säkerhetsställa att vi inte 

missade något under intervjun. Då fokusgruppsintervjuer ofta styrs i en riktning bestämd av 

deltagarna blev följdfrågorna även ställda därefter för att nå fram till deltagarnas egna upplevelser. 

Medtaget på intervjun var också en bild på den didaktiska triangeln (Bilaga 3) som stöd i 

diskussionerna. Heltidsmentorena fick under intervjuns gång peka på bilden för att själva visa var de 

ansåg sig befinna sig mellan punkterna elev-innehåll, lärare-innehåll och elev-lärare.   

   

I enlighet med etikprövningslagen (SFS 2003:460) ska deltagarna i forskningen informeras om den 

övergripande planen, syftet med forskningen, de metoder som kommer att användas, de följder och 

risker som forskningen kan medföra, vem som är forskningshuvudman, att deltagandet är frivilligt 

och att det går att avbryta intervjun närsomhelst. Information om detta fick deltagarna i uppstarten av 

intervjun samt då de skrev på samtyckesblanketten (Bilaga 1).   

   

4.3 Databearbetning   
Den analysmetod som används i denna studie är den fenomenografiska ansatsens andra ordningens 

perspektiv såsom den är uttryckt av Marton och Booth (2000, s.154–159). Den första ordningens 

perspektiv handlar om att undersöka hur något verkligen är - objektiva fakta-  medan den andra 

ordningens perspektiv handlar om att undersöka hur något ter sig för en person. Undersökningen blir 

därmed empirisk därför att studien undersöker hur intervjudeltagarna faktiskt uppfattar omvärlden 

(Larsson, 1986, s.38–40).   

   

Dahlgren och Johansson (2015 s.166–171) beskriver en fenomenografisk analys som bestående av 

sju analyssteg på olika nivåer av närhet till och förståelse av det insamlade materialet. Vår analys gick 

till på följande sätt: efter intervjuerna satte vi oss ned och diskuterade direkta upplevelser samt 

nedtecknade iakttagelser i tonfall och gester från deltagarna under intervjun. Dessutom diskuterade 

vi skillnader i våra olika iakttagelser och upplevelser av intervjusituationen. Därefter transkriberade 

vi intervjuerna digitalt utefter några grundregler för transkribering, där allt prat skrevs ut ordagrant 

men upprepningar, hummanden och harklingar ströks i transkriberingen. För att följa 

konfidentialitetskravet togs deltagarnas namn bort från det transkriberade materialet och byttes ut mot 

siffrorna H1- H4 för den första intervjun och H5- H6 för det andra tillfället.    

   

Efter ett antal genomläsningar av den renskrivna texten, då vi fick tillfälle att bekanta oss med 

materialet i skriven form, skilde vi ut de mest signifikanta, betydelsefulla uttalandena genom att 
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markera passager av vikt för våra frågeställningar. Denna del av analysarbetet kallas enligt Dahlgren 

och Johansson (2015, s.166–171) för kondensation. Detta gjorde vi genom att ge de olika passagerna 

nyckelord för deltagarnas upplevelser som är kopplat till vilka roller de upplever sig ha för elevers 

lärande samt vilka aktiviteter de nämner återkommande och lägger störst vikt vid i intervjusamtalen.    

   

I detta analyssteg uppenbarades också likheter och skillnader mellan de två gruppernas uttalanden. Vi 

namngav kategorierna och problematiserade dem i relation till våra teorier samt uppfattade vissa 

analyskategorier som hemmahörande i fler än ett tema.    

   

______________________________________________________________   

   

Intervjuteman         Beskrivningskategorier   
   

______________________________________________________________   

   

1. Interaktion         att se eleven,    

att skapa trygghet och skolanda en 

icke-betygsättande relation 

elevdemokrati   

   

2. Erfarenhet/förståelse        meningsfullt lärande   

att skapa självinsikt hos eleven    

   

   

3. Framställning         arbete med hur inte vad läraren undervisar   

   

______________________________________________________________   
Tabell 1: Beskrivningskategorier   

  

Tabellen visar vilka teman som fokusgruppsintervjuerna utgick ifrån samt vilka 

beskrivningskategorier som den fenomenografiska analysen gav upphov till. Dessa 

beskrivningskategorier ligger till grund för de resultat som redovisas i resultatdelen.   

4.4 Metodkritik    
Närvaron av en subjektiv forskarroll genom subjektiva val i varje process är ett problem som endast 

går att undvika genom att studien visar på god transparens (Larsson, 1986, s.38-40). Detta är vi 

medvetna om och hanterar genom att vara transparenta och redovisa de val som har lett till den givna 

studien (Marton & Booth, 2000, s.129).    
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Vi är medvetna om att andra kvalitativa metoder hade kunnat användas i denna studie vilket kunnat 

ge andra kvalitativa resultat. En annan kvalitativ metod som hade kunnat användas för denna studie 

är den etnografiska metoden, med andra ord observationsstudier. Den påverkan som intervjuobjektet 

kan ha på svaren när vi nu valde fokusgruppsintervjuer, genom att ge falska påståenden eller att 

minnas felaktigt, hade kanske kunnat undvikas genom att vid observation få tillgång till 

förstahandsinformation. Om vi hade gjort en deltagande observation hade vi kunnat fånga upp språk 

och beteenden som de sker i verkligheten där heltidsmentorerna interagerar med varandra, elever och 

lärare (David & Sutton, 2016).    

   

Andra kompletterande resultat skulle kunna åstadkommas om fokusgruppsintervjun kompletterades 

med en deltagande observationen där observatören och forskaren kan ställa frågor till 

heltidsmentorerna för att nyansera deras beteenden. På grund av yttre faktorer såsom tid för studiens 

genomförande samt brist på resurser valdes ändå att genomföra endast fokusgruppsintervjuer. Denna 

metod har andra fördelar såsom att i en kvalitativ intervju kan vi ställa mer djupgående frågor om 

varför heltidsmentorerna agerar på olika sätt och därför dra mer förklarande slutsatser (David & 

Sutton, 2016).    

   

Anledningen till att en kvantitativ metodansats valdes bort var främst att den lämpar sig bättre om 

syftet med studien hade varit en jämförelse eller mätning av något kvantifierbart (David & Sutton, 

2016, s.177). Inom den kvantitativa metodansatsen är enkäter vanligt, något som inte lämpar sig när 

det är en annan persons upplevelser som studien ämnar komma åt. Alternativa forskningsområden där 

den kvantitativa metoden hade lämpat sig bättre hade kunnat vara att mäta en möjlig kunskapsökning 

hos elever inom ett heltidsmentorsystem. Detta hade kunnat genomföras genom att mäta meritvärdet 

hos eleverna under ett visst tidsspann, för att kunna dra kvantifierbara slutsatser om mätbara 

förändringar i deras dokumenterade betyg. David och Sutton (2016, s.93) menar dock att det är en 

förenkling att anta att den enda skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ forskning handlar om 

“bruket av siffror” eller “bruket av innebörder” de menar att det inte finns någon absolut distinktion 

som kan slås fast, utan att det är en fråga om tonvikt på reliabilitet och validitet inom ett kontinuum 

(David & Sutton, 2016, s.93).    

   

Vi har i vår studie gjort ett val att fokusera mer på djupvaliditet inom detta kontinuum vilket gör att 

studien präglas av en mer induktiv hållning, därför ges studien trovärdighet genom en utpräglad 

djupvaliditet istället för fokus på reliabilitet och generaliserbarhet. I denna studie är vi mer 

intresserade av upplevelserna hos deltagarna kring svårfångade och subjektiva begrepp som kunskap 

och lärande, därför att det handlar om att komma åt människors upplevelser kring ett givet tema 

(Larsson, 1986 s.12; Dahlgren & Johansson, 2015, s.162; Marton & Booth, 2000, s.146).      
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4.5 Forskningsetiska överväganden   
Enligt David och Sutton (2016, s.41–59) bör etiska implikationer övervägas vid studier som rör 

insamling av information om människor. Insamling av information om människor väcker etiska frågor 

som vi har valt att behandla genom att utgå från de etiska principerna om informerat samtycke, 

konfidentialitet och anonymitet samt etiska principer för nyttjande av information (David & Sutton, 

2016, s.41–59). Informationskravet innebär att deltagarna i fokusgrupperna i samband med 

intervjuerna får del av relevant information kring studien samt vad intervjun i sig bidrar med till denna 

uppsats.    

   

Samtyckeskravet innebär att deltagarna efter information kring vad intervjun innebär aktivt gjort ett 

val i fall de vill fortsätta deltaga i intervjun. Då valet av informanter har gjorts genom ett 

bekvämlighetsurval har vi direkt kontaktat berörda parter inför intervjuerna och då låtit deltagarna 

tacka ja eller nej. Deltagarna får i samband med uppstarten av intervjun information kring möjligheten 

att avbryta deltagandet närsomhelst.    

   

Konfidentialitetskravet upprätthålls i denna uppsats genom att garantera att deltagarnas personliga 

information särskiljs från materialet under analysen. Deltagarna tilldelas under databearbetningen en 

identifierande kod och vi kommer att använda oss av benämningarna Heltidsmentor 1-4 och 

Heltidsmentor 5-6, benämnda H i kombination med en siffra. Det är inte möjligt att garantera 

deltagarna anonymitet eftersom att både de andra intervjudeltagarna och forskarna känner till 

deltagarnas deltagande.   

   

Nyttjandekravet innebär att information kring hur materialet ska användas har framkommit till 

deltagarna innan intervjun startade, något som görs i samband med påskrift av samtyckesblanketten 

(Bilaga 1). Det insamlade materialet kommer att raderas efter att uppsatsen publicerats.    

   

Vetenskapsrådets publikation “God forskningssed” (2017) tydliggör vikten av bland annat anonymitet 

och föreslår att insamlingen av material kan göras utan att identiteterna på individerna antecknas. 

Vidare informerar Vetenskapsrådet (2017) om att konfidentialitet skyddar deltagarna från att 

obehöriga får del av uppgifter som vi har fått i förtroende. I den påskrivna samtyckesblanketten 

garanterar vi konfidentialitet från vår sida.    
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5. Resultat   
Vi har strukturerat resultatet utefter de teman som våra fokusgruppsintervjuer organiserades efter. 

Intervjuerna utgick från begreppet den didaktiska triangeln där de tre punkterna, elev, lärare och 

innehåll ingår. För att analysera deltagarnas upplevelser om sin roll i detta samspel kommer deras 

uttalanden i intervjuerna att redovisas under de tre rubrikerna:     

   

1. Interaktion    

2. Förståelse/erfarenhet    

3. Framställning    

   

Under varje del av modellen för den didaktiska triangeln redogör vi för de kategorier, det så kallade 

utfallsrummet, som uppkommit genom den fenomenografiska analysen. Upplevelserna som 

deltagarna ger uttryck för bildar dessa kategorier och utgör tillsammans svaren på våra 

frågeställningar.     

   

5.1 Interaktion   
Under detta tema redogörs för deltagarnas uttalanden som kretsar kring relationen mellan lärare och 

elev och hur heltidsmentorerna upplever att de är delaktiga i denna relation. Uttalandena kring denna 

aktivitet är uppdelade i fyra beskrivningskategorier, dessa kategorier är följande; att se eleven, att 

skapa trygghet och skolanda, heltidsmentorns icke-betygsättande relation till eleven och att skapa 

elevdemokrati.    

   

5.1.1 Att se eleven   

Heltidsmentorerna återkommer ofta till vikten av att se eleven och att sätta eleven i fokus.   

   

Vi vill ju alla att de kommer ut, förhoppningsvis med en gymnasieexamen men framförallt 

som lite helare människor (H2).   

   

H1-4 menar sig ha en roll i relationsskapandet mellan lärare och elev på så sätt att de kan gå in och 

tydligt förklara för lärare hur elever mår i och med deras fördjupade kännedom om eleverna. Under 

intervjun kommer de in på att just denna bakgrundsinformation de har om elevernas studiegång och 

mående underlättar samspelet mellan lärare och elev i klassrummet. Medan H4 poängterar att 

eleverna som tonåringar ofta har ett behov av att få kontakt, som de inte alltid vet hur de ska 

hantera. Hen menar att ungdomarna ofta tar kontakten om det bara är någon som erbjuder den.  
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En av deltagarna, H6, menar att om heltidsmentorernas roll skulle försvinna, så skulle elevernas 

lärande förändras. Hen menar att den långvariga tid som heltidsmentorerna lägger ned på enskilda 

elever i behov av hjälp inte fanns förut i det förra systemet. Efter medhåll från kollegan 

vidareutvecklar H6 sitt resonemang kring vikten av att se eleven. Hen menar att heltidsmentorerna 

har en möjlighet att se eleverna på ett annat sätt än förut samt att hen upplever att eleverna berättar 

att de känner sig sedda. H6 för ett resonemang om att mentorn inom ramen för detta system inte 

bara är den som håller koll på frånvaron samt ansvarar för utvecklingssamtal en gång per termin 

utan att den får rollen som något mycket mer.  

  

Under den första intervjun påpekar även deltagarna att de verkligen hinner att ta sig tid till att visa 

eleverna att de är sedda. H1 kopplar ihop vikten av att få eleverna att känna sig sedda med mindre 

avhopp på skolan. Hen för ett resonemang om att det svåraste är de elever som sköter sig hela sin 

studiegång, har bra betyg, är närvarande i skolan och gör allt rätt, för de eleverna behöver också bli 

sedda men ofta syns bara de med problem. H1 redogör för att hen alltid försöker att ta sig åtminstone 

5 minuter då hen släpper allt och bara pratar med de duktiga eleverna, så att de känner att de också 

äger heltidsmentorerna.  

  

Vikten av att ta sig tid till alla elever blir synlig med ovanstående resonemang och H1-4 pratar mycket 

om att det är viktigt att ta sig tid till att se alla elever och att skapa en relation med alla elever. H4 

lyfter även vikten av att låta de elever som kanske känner sig lite ensamma komma in på arbetsrummet 

och prata en stund “istället för att sitta i korridoren och inte finnas”. Vidare fyller H2 i att det är lättare 

för de som är heltidsmentorer att hjälpa eleverna att hitta en vän i samma sits i och med att de har en 

överblick över elevernas umgängeskrets i och med relationen till eleverna.  H1-4 redogör även för att 

de har mer tid att lägga på eleverna när det kommer till att hantera lite mer akuta ärenden. De för ett 

resonemang om att som lärare hade de aldrig tid att avbryta lektionen vid akutärenden, men att de nu 

alltid är i skolbyggnaden och har tid att släppa allt de har för händer och finnas där som ett direktstöd 

för eleven. H5-6 utvecklar liknande tankar och lyfter att de numera känner att de faktiskt kan ta av 

sin tid att lägga på att sitta ner och prata med sina mentorselever:    

   

Vi finns ju till, vi har mer tid, som lärare satt man alltid och tänkte “oj då nu 

har jag lektion snart, nu får vi runda av det här samtalet”. Nu kan vi faktiskt 

sätta en halvtimme, timme, för att boka ett möte och det tror jag också ger en 

viss trygghet att eleven känner att vi är inte på väg någonstans (H5).    
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Det som heltidsmentorerna hittills formulerat kring intervjutemat interaktion mellan elev och lärare 

har handlat om relationen mellan heltidsmentorn och eleven. De tar vidare upp vikten av att förstärka 

och förbättra relationen mellan lärare och elev. Heltidsmentorerna 1-4 pratar om att deras roll i 

relationen lärare och elev är att de kommunicerar samt är bollplank. H4 beskriver det som att om en 

lärare har upplevt att det inte fungerat i kommunikationen med en viss elev då har läraren kommit 

och bett heltidsmentorerna om att de tre ska ta ett samtal tillsammans för att lösa situationen. 

Heltidsmentorn uppfattar det som att både läraren och eleven känner en trygghet med att ha med 

någon som känner eleven och gör den lugn. Även om det oftast bara räcker med att hen sitter där, då 

kan de prata med varandra och så upptäcker de, lärare och elev, varandra och så blir det bättre.  H2 

fyller ut svaret och menar att de också har en medlande roll och ser till att eleven tar kontakt med 

läraren i fall det har uppstått något problem i relationen mellan lärare och elev.    

   

5.1.2 Trygghet och skolanda   

Heltidsmentorerna i den första intervjun lyfte även upp sin skolanda som ett vinnande koncept för att 

dels se till så att eleverna stannar i skolan dels för att heltidsmentorskapet fungerar bättre om alla 

instanser och alla inblandade arbetar åt samma håll. Att skolandan på nämnd skola är så stark har 

heltidsmentorerna själva bidragit till på så sätt att de anordnar en introvecka för nya elever. Att det 

finns ett så tydligt fokus på gemenskap och relationsskapande de första veckorna tror 

heltidsmentorerna bidrar till att eleverna stannar på skolan. De tror även att skolandan bidrar till att 

eleverna kommer till skolan även om eleverna, i andra fall, inte hade dykt upp, mycket för att de vill 

träffa sina kompisar. I vissa fall bidrar detta också till att eleverna ändå dyker upp på lektionerna. 

Med skolandan verkar även en trygghet uppstå. En av heltidsmentorerna H4 påpekar att eleverna i 

många fall har ett stort kontaktbehov och att de har upplevt att när någon uppvisar eleven ett extra 

engagemang så är det lättare för eleven att söka sig till den vuxne.   

  

Något som samma deltagare lyfte var att elevdemokratin fick större plats och blev mer synlig nu än 

förut, detta kopplar de till skolandan. Mycket för att de nu, tack vare heltidsmentorerna, har en 

tydligare överblick kring hur processen med klassråd och annat går. På så sätt så anser de att eleverna 

är mer delaktiga nu och verkar även känna av att de kan påverka vad som händer på skolan. En 

heltidsmentor, H4, lyfter här att det på så sätt blir mer allas skola och att eleverna då inte känner att 

de bara är där på en skola som tillhör personalen.    

   

5.1.3 Heltidsmentorns icke-betygsättande relation till eleven   

Enligt heltidsmentorerna beror den nära relationen till eleverna på att eleverna uttrycker att de inte är 

i någon beroendeställning till dem. Heltidsmentorerna uppger att de upplever att eleverna har mycket 

svårare att öppna sig för lärarna på skolan på grund av att de känner sig bedömda. De upplever att 
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eleverna inte känner sig i en beroendeställning till dem och att de därför väljer att blotta sig mer för 

heltidsmentorerna. De upplever också att maktfördelningen mellan parterna inte är lika tydlig vilket 

de anser bidrar till goda relationer. Vidare menar heltidsmentorerna att eleverna har lättare att vända 

sig till dem, något som de tror beror på att de inte betygsätter eleverna:    

      

H6: - De är nog inte lika rädda att gå till oss, än till läraren för vi kan inte styra 

och ställa, vi kan inte höja eller sänka deras betyg. Och det vet de om. Och 

därför är vi en person de kan gå och säga vad som helst till, de vågar öppna 

upp sig om hur det faktiskt är i skolan och vad de faktiskt tycker om den här 

läraren. Vilket de kanske inte kunde göra förut när de undervisande lärarna 

också var mentorer. Då ingick mentorerna i lärarkollegiet.    

   

Här kommer H6 in på en jämförelse mellan det nuvarande heltidsmentorssystemet och 

det föregående systemet då lärare också innehade rollen som mentor. H6 tar upp att 

eleverna lättare kan öppna upp sig för vuxna på skolan nu när de två rollerna är 

uppdelade.  

   

5.1.4 Elevdemokrati   

Heltidsmentorerna pratar under båda intervjuerna om elevdemokrati och kring deras roll gällande 

elevdemokrati och elevinflytande. Den ena skolan återkommer under intervjuns gång till att de som 

heltidsmentorer kan hjälpa elever att åstadkomma förändringar på skolan och andra förändringar som 

rör elevernas skolgång. Saker som att få i ordning omklädningsrum på skolan eller att eleverna 

efterfrågar en viss sak som skulle gynna deras skolgång. De menar att eleverna då ser sig sedda och 

att eleverna känner att de faktiskt har inflytande på sin skola.    

   

Ena skolan uppger att de använder sig utav skolkonferenser en gång per termin, utöver klassråd, för 

att se till så att eleverna kan påverka sin skolgång. Skolkonferensen är en sak som de anser har 

förbättrats i och med införskaffandet av heltidsmentorer då det:   

   

[...]finns en tydligare strategi för hur det ska göras, eleverna har ett större 

ansvar när de går på skolkonferenserna och efteråt har man frågor som rör 

enheterna och då följer man upp det i utvecklingsråd på enheterna så att 

frågorna tas upp (H2).    

   

Under skolkonferensen på den första skolan deltar rektor och ansvariga personer för olika områden 

inom skolorganisationen och även lokalvårdare och kökspersonal. Ibland deltar även enhetschefer. 
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Detta betyder att alla som kan ta beslut kring skolan sitter på ett och samma ställe tillsammans med 

eleverna. Heltidsmentorerna på skola ett återkommer också under intervjuns gång till att 

elevdemokrati har en stor del i skolandan. En lång dialog mellan två heltidsmentorer visar på vilka 

olika områden inom skolans organisation som de upplever att de varit med och påverkat för elevernas 

skull. Bland annat tar en av heltidsmentorerna upp vikten av att eleverna känner att de får möjlighet 

att påverka allt ifrån vad det serveras för mat i matsalen under skoldagen till vilka storlekar på 

arbetskläderna som det köps in så att kläderna passar alla på skolan. Detta anser heltidsmentorerna 

bidra till en positiv anda och att eleverna känner att deras röst tas på allvar.  

  

På den andra skolan berättar heltidsmentorerna att de ibland kan gå till ledningen när de har fått höra 

att kommunikationen mellan lärare, elev och ledning inte sker på ett effektivt sätt. Då menar H6 på 

att heltidsmentorernas roll i fall som dessa ofta blir en länk eller ett språkrör mellan elev, lärare och 

ledning. Heltidsmentorerna pratar under båda intervjuerna om att goda relationer och 

relationsskapande ligger till grund för att elevdemokratin fungerar så bra som det gör på berörda 

skolor.    

   

[…] innan när man satt och hade tio utvecklingssamtal och en kanske sa 

någonting, då blir det ju inget av det men som jag sitter med samtliga elever 

och de påpekar, vi diskuterar med varandra och ser, då kan vi gå in till chefen 

och säga, såhär ser det ut. Vad ska vi göra åt det för att lösa? Och då blir det 

ju också en mer positiv anda, att det går att påverka, det går att förändra (H2).   

   

H1 påpekar med ett starkt uttalande vikten av att eleverna får känna att det är sin skola och inte lärarnas 

skola. Detta har både med elevdemokrati och skoltillhörighet att göra men båda områdena riktar sig 

mot elevens känsla av trygghet och medverkan:   

   

Det skapar ju den här skolandan också, att det är våran [elevernas] skola och inte 

lärarnas skola /.../ utan det är våran tillsammans (H1).   

   

5.2 Erfarenhet/förståelse    
Här nedan redogörs för de uttalanden som heltidsmentorerna gjorde som på något sätt går att koppla 

till den aktivitet som sker mellan eleven och innehållet i undervisningen. Dessa två kategorier har vi 

valt att kalla meningsfullt lärande och elevers självinsikt. Nedan redogör heltidsmentorerna för sin 

syn på sitt uppdrag i detta samspel.   
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5.2.1 Meningsfullt lärande för eleven   

Under en av intervjuerna kom det snabbt fram att känslan av sammanhang för eleven fungerar som 

en strategi för att uppnå meningsfullt lärande. Heltidsmentorerna under den första intervjun menar att 

det är viktigt att koppla lärandet till den verklighet som eleverna lever i samt att koppla lärandet till 

elevernas framtid. Följande exempel användes vid flera tillfällen för att motivera eleverna till lärande 

och varför det är viktigt för eleverna att lära sig även de saker som eleverna själva inte ansåg sig ha 

nytta av. Ett exempel på hur heltidsmentorerna motiverar eleverna till studierna är att påpeka vilka 

kunskaper som behövs i ett framtida yrkesliv. Flera av heltidsmentorerna påpekar att ämnet engelska 

går att motivera genom att de flesta yrken idag kräver kompetens inom det engelska språket. Denna 

koppling till framtida yrkesroller gör att eleverna uppger lärandet som mer meningsfullt enligt 

heltidsmentorerna. Under samma tema menar H4 att de försöker att uppmuntra eleverna till att 

upptäcka meningsfullheten i allt de gör.   

  

Under den andra intervjun lyfter H6 att de arbetar med att försöka hitta vad eleverna är duktiga på 

och då försöka framhäva det. Vidare kopplar H1 meningsfullt lärande till elevens målbild och tankar 

kring sin framtid och berättar att det fungerar att göra målet väldigt konkret och ställer då frågor till 

eleven och arbetar utefter elevens svar.    

   

Vad vill du bli? Jag vill sitta i maskin. Bra, då vet vi det, men sen? [...] Var är 

du nu? Hur når vi dit? Då kan man faktiskt få med de här teoretiska ämnena 

också, eleven börjar förstå: jag kan nå dit snabbt [jobbet] men vad händer om 

det företaget går i kull och jag ska ta anställning på ett annat företag? (H1).    

   

Ett område som kom upp i och med uttalanden om meningsfullheten för eleverna var att göra 

kunskapen möjlig att inhämta på elevens egen nivå. Detta handlar främst om att ge eleven 

förutsättningar att kunna ta till sig kunskapen och H1 kopplar ihop detta med meningsfullhet.   Ett 

exempel gällande hur de gör det som sker i klassrummet meningsfull för eleverna var följande:    

   

Ja, att de får, rätt stöd i klassrummet även om jag inte är där så är det en uppgift 

vi har, att se till att de inte hamnar mellan stolarna. Se vad de har för behov, 

det kan vi ha större kunskap om än lärarna, särskilt nya lärare. Att se till att de 

får rätt förutsättningar, vid prov exempelvis, det påverkar deras lärande, att de 

känner att de har en chans att prestera. Genom att förebygga om de har svårt 

att skriva (H1).    

   

H5 ser även en koppling mellan meningsfullt lärande och motivation och menar på att “allt går med 

motivation och ingenting går utan”.     
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5.2.2 Elevers självinsikt   

Ytterligare en kategori som deltagarna i intervjun återkommer till upprepade gånger i samband med 

uttalanden är självinsikt och vikten med arbetet kring just detta. Här menar heltidsmentorerna att de 

spelar en stor roll i elevens skapande av sin person. Ett av sätten som självinsikten byggs upp genom 

pratar H1 om som vikten av att lära känna sig själv. De redogör för sina upplevelser av att när eleverna 

börjar gymnasiet som sextonåringar har eleverna inte så stor koll på vad för slags människa de är eller 

vad de tycker kring olika frågor. Heltidsmentorerna arbetar med olika övningar som går ut på att 

eleverna ska formulera sina egna synpunkter:    

   

[...] framförallt så lär de känna sig själva, de kommer hit som sextonåringar. 

De har inte koll på vad de är för människor men i och med olika övningar där 

de själva ska formulera sina egna synpunkter, exempelvis “det här är mina 

högsta värderingar”, då börjar de lära känna sig själva och då börjar de förstå 

var de är för människor. Jag tror att det är väldigt viktigt. Självinsikt alltså!   

(H1).    

   

Här fyller en heltidsmentor i att, de som heltidsmentorer, hjälper elever mer med coaching. Vidare 

under intervjun ställdes frågor som handlade om hur deltagarna jobbar med självinsikt och vad får det 

för resultat för elevers lärande. H2 menar att ett arbete med elevers självinsikt kan se olika ut och 

förklarar att hen hade arbetat med en elev som utåt sett uppfattades som stark och som en ledargestalt 

men fällde kommentarer så att resten av klassen inte vågade säga någonting. Eleven var i detta fall 

inte medveten om sitt beteende och hade, vad det visade sig, en svag självkänsla.  I och med detta 

arbetade H2 mycket med eleven med hjälp av personliga samtal och stärkte på så sätt elevens syn på 

sig själv. Resultatet av dessa möten utmynnade i att eleven blev medveten om att hen hade dessa 

ledaregenskaper och gick från att agera på ett negativt sätt till att lyfta de svaga i klassen i stället. H2 

menar att hens roll i detta fall när det kommer till lärande var att hjälp eleven att bli mer lyhörd och 

se till så att eleven får med sig verktyg att använda i framtiden för att kunna lyssna på andra.    

   

Även H5 påpekar vikten av att arbeta med elevens självinsikt. Detta genom att ställa frågor som rör 

elevens upplägg av studierna och annat och låta eleverna då själva komma fram tills svaren på sina 

egna frågor kring sin situation.   

     

På frågan om vad det får för resultat för elevernas lärande formulerade en av heltidsmentorerna att 

hen verkligen hoppas att allt det arbete som de lägger ner på elevens självinsikt leder till 

kunskapsutveckling. Samt att alla möten mellan heltidsmentorn och eleven i slutänden leder till att 
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eleven skapar sig en ny insikt om sig själv som i förlängningen kan leda till att den tar till sig innehållet 

på ett nytt och förbättrat sätt. H5 håller med och beskriver arbetet med elevers inhämtande av innehåll 

på följande sätt:    

   

Rent konkret får vi många elever att göra mycket saker som aldrig skulle bli 

gjorda, med de här planeringarna och uppföljningsmöten. Det där provet som 

inte blev gjort skulle aldrig bli gjort om inte vi hade stött på. Både det 

långsiktiga att de ändrar syn på det [skolarbetet] men också det kortsiktiga, 

konkret här och nu just den här grejen [provet] (H5).   

  

I detta citat blir det tydligt att heltidsmentorn ger uttryck för en upplevelse av att arbetet 

med elevers självinsikt också påverkar elevens lärande. När eleven har en nära och 

trygg relation till heltidsmentorn och ett utvecklande arbete med elevens självinsikt 

görs då upplever heltidsmentorn att det sker en utveckling av elevens kunskap och 

lärande automatiskt. Heltidsmentorerna uppfattar arbetet med elevers självinsikt 

positivt för elevens lärande i klassrummet både på lång och kort sikt.   

   

5.3 Framställning    
Den del av den didaktiska triangeln som kallas framställning syftar till att beskriva det samspel som 

sker mellan läraren och innehållet i undervisningen. Under detta tema har vi endast lyckats få fram 

en beskrivningskategori utifrån heltidsmentorernas upplevelser vilken vi har valt att kalla 

”heltidsmentorerna påverkar hur men inte vad läraren undervisar”.    

   

5.3.1 Heltidsmentorerna påverkar hur men inte vad läraren undervisar   

Det blir under intervjuns gång tydligt att deltagarna från början inte har klart för sig distinktionen  

mellan vad läraren undervisar och hur läraren undervisar. De uttrycker en stark motsägelsefullhet när 

de presenteras för modellen för den didaktiska triangeln och ombeds att diskutera sina upplevelser 

kring att påverka samspelet mellan läraren och innehållet. Det tydligaste exemplet på det är en av 

heltidsmentorerna som i början av intervjun utbrister att heltidsmentorerna inte arbetar med innehållet 

i undervisningen alls. Hen menar att det inte ingår i deras arbetsuppgifter utan att deras arbete mer 

handlar om det mer övergripande såsom ansvarstagande, planering, studieteknik och stöttning.  

   

Detta stämmer väl överens med upplevelserna hos deltagarna i den andra intervjun, i att inte uppfatta 

sin egen roll som betydande i samspelet för lärarens framställning av innehållet. När vi frågar om det 

ändå förekommer förändring av innehållet i undervisningen beroende på mentorernas påverkan så 

kommer det fram att deras upplevelse är att de arbetar indirekt med det som sker med förmedlingen 
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av innehållet. Flera av dem uttrycker att de kommer i kontakt med den känsliga frågan om hur läraren 

framställer innehållet i undervisningen.   

   

Jag har nog ett exempel, inte om innehållet men om examinationsformen. Ofta 

är det ju så att man har omprov, men den här läraren väljer då att inte ha det, 

utan misslyckas man så var det så, en sista chans på NP. Vilket många elever 

reagerar på, om jag inte förstod den här delen på ett moment, hur ska jag då 

förstå när vi går vidare till fler moment? Ja, så där har man ju diskuterat det. 

Det är ju oerhört delikat, där gäller det ju att man går in och petar och 

ifrågasätter innehållet och examinationsformer, bedömning. Och det ska vi ju 

inte göra (H5).   

   

Detta uttalande förstärker bilden av att det är just frågan om hur innehållet förmedlas och inte vad 

som heltidsmentorerna upplever att de påverkar. Genom uttalandet av H5 när hen påpekar att det mer 

handlar om “examinationsformer” och “bedömning”.    

   

Deltagarna i den första intervjun menar att de sitter på information som rör både kursers innehåll, 

lärare och elever. I och med att de har en tät kontakt med eleverna samt inte är betygsättande menar 

de att eleverna vågar “[...] lämpa av allt till oss” (H4). De berättar vidare att i och med att de får ta del 

av allt som rör lärare och får höra när saker kanske inte fungerar som det ska för tillfället, med 

förmedlandet av undervisningsmaterial eller liknande. Heltidsmentorerna menar även på att de nu, 

efter att ha jobbat ett tag, är varma i kläderna och kan se mönster för vad som inte fungerar i 

förmedlingen av innehållet och att de då kan föra elevers talan för att förbättra undervisningen.  De 

uppmanar även elever att lära sig ta tag i saker själva om de eventuellt är missnöjda med att 

undervisningsmaterial inte läggs upp på digitala plattformar.    

   

Vissa kategorier är svårplacerade inom dessa tre områden i den didaktiska triangeln, såsom 

beskrivningskategorin elevdemokrati. Vi kan se att heltidsmentorerna ger starkt uttryck för att 

elevdemokrati och i förlängningen deras roll som ett språkrör för eleverna kan påverka organisationen 

i skolan. Denna demokratiprocess påverkar indirekt hur undervisningen struktureras av läraren och 

det spelar en stor roll för hur och på vilket sätt innehållet presenteras/förmedlas/läggs upp på digitala 

plattformar. Det är med detta i åtanke som elevdemokrati kan kategoriseras också under denna rubrik.   

H5 ger ett exempel på en upplevelse där heltidsmentorerna påverkar:   

   

Det är en kurs med ett sjukfall, där läraren är sjuk mitt i terminen, med en vikarie, mitt 

i ett stort arbete, där eleverna inte har klart för sig vad de ska göra, där ramarna var 
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otydliga. Där har ju eleverna, både dina [H6] och mina kommit och klagat på att de 

inte får gehör för att de inte fått rätta förutsättningar för att fullfölja det här [den stora 

uppgiften] och där har vi ju varit tvungna att gå upp till skolledningen och säga att 

någon måste göra en insats så att det här blir klargjort. Men det innebär ju inte att vi 

går in och säger att såhär ska det vara (H5).   

   

Det blir genom detta citat från heltidsmentorn, H5, tydligt att trots den motvilja som deltagarna i 

början av intervjun uttryckte mot tanken att påverka innehållet i lärarnas lektion. Så blir det uppenbart 

att även om ingen av heltidsmentorerna upplever att de påverkar vad läraren väljer att undervisningen 

ska handla om så upplever alla medverkande att deras roll till stor del går ut på att försöka påverka på 

vilka sätt som läraren förmedlar innehållet i undervisningen till eleverna.   
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6. Diskussion   
I diskussionen kommer intervjudeltagarnas upplevelser såsom de redovisats i resultatdelen att kopplas 

samman med tidigare forskning samt de presenterade teorierna. Diskussionen redovisas genom att 

här ge svar på våra frågeställningar och syftet med undersökningen.  

   

6.1 Hur upplever heltidsmentorer i gymnasieskolan sin roll i relation till 

modellen för den didaktiska triangeln?   
Av resultatet framkommer det att heltidsmentorerna upplever sin roll i relation till den didaktiska 

triangeln som aktiv i all de tre samspelen som triangeln utgörs av. Det vill säga att heltidsmentorerna 

upplever sig ha en aktiv roll för det första i samspelet mellan lärare och elev, för det andra mellan 

elev och innehållet i undervisningen samt för det tredje mellan lärare och innehåll.   

   
Figur 3. Modell av heltidsmentorernas upplevelser av den didaktiska triangeln.    

  

Modellen (Figur 3.) visar heltidsmentorernas upplevelse av sin roll i skolan i relation till elev, lärare 

och innehållet i undervisningen. Heltidsmentorerna återkommer hela tiden till att de har en aktiv roll 

i alla dessa tre samspel. Detta betyder att deras upplevelser visar på ett uppbrott från den traditionella 

synen på den didaktiska triangeln (Hopmann, 1997, s 204) som något som endast sker inuti 

klassrummet. Resultatet visar att heltidsmentorerna upplever att de påverkar det som sker inuti 

klassrummet även om de inte befinner sig därinne.   

  

6.1.1 Vikten av att se eleven, att skapa trygghet och skolanda, skapa en icke-betygsättande relation 

och främja elevdemokrati  

De upplevelser som de ger uttryck för av sin roll i samspelet mellan lärare och elev är vikten av att de 

ser eleven, att skapa trygghet och skolanda, att skapa en icke-betygssättande relation till eleven samt 

att främja elevdemokrati. Under beskrivningskategorin att se eleven, gör deltagarna uttalanden som 

visar på den vikt som de lägger vid sin förmåga att ge eleven en upplevelse av att vara sedd. I den här 
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delen blir det tydligt att heltidsmentorernas syn på sitt eget uppdrag och sin roll bygger på det 

relationsinriktade arbetet, vilket både Birnik (1999) och Aspelin och Persson (2011) utgår från i sina 

teorier. Under intervjuns gång lyfte alla deltagare vikten av goda relationer för att uppnå 

lärandeprocesser, i enlighet med relationell pedagogik. Upplevelserna hos de flesta heltidsmentorerna 

är att de lägger sin mesta tid på eleven, i vad som kan kallas det relationsskapande arbetet. Birnik 

(1999, s.6) menar att “för den växande individen är relationer till andra vuxna än föräldrar en 

förutsättning för att skapa sig en egen identitet /.../ lärarna i skolan kan fylla delar av denna funktion”. 

Vi tolkar denna del av Birniks teori som att heltidsmentorernas arbete fyller just detta behov hos 

eleverna. Heltidsmentorernas sociala arbete är på så sätt tudelat mellan att å ena sidan skapa sociala 

relationer mellan sig själva och eleverna, vilka enligt deras upplevelser vilar på faktorerna att de har 

tid att se eleven samt att de har en icke-betygsättande roll. Å andra sidan är deras sociala roll att 

förstärka och underlätta de sociala relationerna mellan lärare och elever, såsom Hopmann (1997, s 

204) skriver ”det är viktigt att skapa ett förhållande mellan elev och lärare där läraren har förståelse 

för elevens lärande”. Detta är något vi kan utläsa i deltagarnas svar att de fokuserar sitt arbete kring.   

   

Hattie (2014, s. 118) menar på att kommunikation mellan lärare och elev är av största vikt för att 

uppnå ett bra skolklimat, något som uppfylls vid en god relation parterna emellan. Det blir tydligt att 

heltidsmentorernas upplever att en av de viktigaste rollerna i arbetet med samspelet mellan lärare och 

elev är att se eleven. På så sätt kan vi slå fast att heltidsmentorerna blir en slags förlängning av lärarna 

i arbetet med att skapa en bra relation till eleverna. I många fall redogör heltidsmentorerna för att de 

underlättar relationen mellan lärare och elev. Dessutom förstärks relationsskapandet i skolan av att 

eleven får ta del av relationer till fler vuxna i skolan. Birnik (1999, s.19) hävdar att relationsskapandet 

i skolan kräver ett “jag-stödjande” klimat där den lärande känner sig uppskattad och respekterad. Det 

knyter starkt an till den upplevelse som heltidsmentorerna ger av sin roll i arbetet med de sociala 

relationerna till eleven. Även Nordevall (2011, s.171) kommer i sin studie fram till vikten för eleven 

att ”bli sedd genom en specifik lärares ögon”. Detta tolkar vi som att heltidsmentorerna bidrar till 

genom deras relationsförbättrande arbete mellan eleven och läraren. Alla heltidsmentorer bidrar med 

upplevelsen att en av deras viktigaste roller är att stärka elevens relation till läraren, bland annat 

beskriver de att deras arbete går ut på att lösa upp knutar mellan elev och lärare där något gått fel.   

   

Enligt Birnik (1999, s.19) går även elevens grad av motivation att se som ett resultat av 

relationsskapande mellan lärare-elev. Han skriver att läraren och elevens interpersonella relation 

påverkar direkt känslan av motivation hos eleven. “Eleverna blir motiverade när de upplever att 

läraren bryr sig om dem” (Birnik, 1999, s.19). Vi ser här lärarens roll som förstärkt av 
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heltidsmentorernas arbete i den sociala relationen mellan elev och lärare. Vi konstaterar att 

mentorerna underlättar, bygger upp och spelar en roll för att utveckla denna relation, då kan vi dra 

slutsatsen att heltidsmentorernas arbete med lärar-elev relationen bidrar till att elevernas motivation 

ökar. Denna kategori, att se eleven, anknyter till Aspelin och Perssons (2011, s.19) andra nivå av 

relationsskapande inom skolan. Denna nivån handlar om grupprocesserna som skapas genom 

livskunskap och mentorstider, där mentorernas upplevelser styrker resultatet om att deras arbete på 

denna nivå syftar till att etablera och upprätthålla relationer som främjar lärandeprocessen genom att 

skapa samhörighet/gemenskap och trygghet inom elevgruppen.    

    

Något som kom upp vid ett flertal tillfällen under intervjun och lades stor vikt vid i deltagarnas 

beskrivning av sin roll var deras relation till eleverna som icke-betygssättande. Detta knyter an till det 

som Aspelin (2015, s.19) tar upp som en grundförutsättning för det relationistiska perspektivet i 

undervisningen nämligen att relationen mellan en betygssättande lärare och en elev aldrig kan bli helt 

jämställd och den ofrånkomliga skillnaden i positioner kan få destruktiva följder.   

  

Vårt resultat visar på att en av de starkaste upplevelserna om sin roll gentemot eleverna är att skapa 

utrymme för elevdemokrati. En beskrivningskategori som genomsyrar heltidsmentorernas syn på sin 

roll i skolan var bland annat elevdemokrati. Detta går att knyta an till tidigare forskning där nivån av 

mentorers påverkan på skolans strukturer handlar om att mentorer skaffar sig ett kunskapssystem om 

de enskilda eleverna: ”detta kunskapssystem tycks sedan ge mentorn underlag för att påverka skolans 

strukturer och öka elevens utrymme för lärande och delaktighet både på individ- och gruppnivå.” 

(Nordevall, 2011, s.160). Detta knyter också an till Aspelin och Perssons (2011, s.19) teori om att 

relationsskapande på denna nivå kan förändra skolans struktur, genom att lärare eller andra vuxna 

skapar nära relationer till eleverna skapas möjligheten att förändra organisationen utifrån elevers 

perspektiv. Den tredje nivån införlivas genom det förändringsarbete heltidsmentorerna ger uttryck för 

när de resonerar kring kategorin elevdemokrati vilket i förlängningen betyder ett förändringsarbete 

inom organisationen.  

  

6.1.2 Meningsfullt lärande och elevens självinsikt  

Heltidsmentorernas upplevelser av sin roll i relation till den didaktiska triangelns samspel mellan elev 

och innehåll baseras på beskrivningskategorierna ”meningsfullt lärande” och ”elevens självinsikt”. 

Heltidsmentorerna återkommer till dessa områden i intervjuerna och de ger en bild av att deras arbete 

i stort syftar till att påverka hur eleven tar till sig innehållet genom att arbeta med elevernas 

meningsfullhet och självinsikt. Vi kan här se att mentorernas arbete med meningsfullhet och 

självinsikt går att analysera utifrån Aspelin och Perssons (2011, s.9–13) teori om relationell 
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pedagogik. Deras teori är indelad i fyra nivåer där vi kan se att heltidsmentorernas upplevelser 

stämmer väl överens med alla fyra teoretiska nivåer. Den första nivån av relationsskapande inom 

skolan är enligt Aspelin och Persson (2011, s.9) det som sker i mötet med eleverna där individen 

utvecklas i en stärkande ”jag-utveckling”.  De konkreta upplevelser hos heltidsmentorerna av sin egen 

roll som knyter an till denna nivå är de som återfinns i beskrivningskategorin självinsikt. Självinsikt 

är något som Aspelin och Persson (2011, s.19) kopplar till det stödjande relationella arbetet i skolan. 

Där de vuxna stöttar eleven till att själv utvecklas med insikt om sig själv. De skriver att utbildningens 

målsättning och det egentliga syftet med utbildning är att främja barn och ungdomars utveckling som 

rationella varelser, eller annorlunda uttryckt fria, ansvarstagande och kärleksfulla personer i relation 

till andra. I denna mening är det elevens hela utveckling, snarare än avgränsade kunskaper, förmågor 

funktioner eller färdigheter som utgör mål för arbetet. Skolans uppdrag kan förstås som att man 

förenar kunskapsutveckling med levd demokrati, i och genom personliga möten (Aspelin & Persson, 

2011, s.19). Detta stämmer väl överens med upplevelserna hos heltidsmentorerna där de poängterar 

att deras relationer till eleverna i stort handlar om att utveckla elevernas meningsfulla lärande, egen 

självbild, genom självinsikt och jag-stödjande utveckling.   

   

6.1.3 Heltidsmentorerna påverkar inte vad men hur läraren undervisar  

Heltidsmentorernas upplevelser av denna del av den didaktiska triangeln handlar om den tydligaste 

variationen som går att finna i resultatet. Genomgående i båda intervjuerna motsätter de sig att prata 

om innehållet med eleverna, ”det är inte vårt jobb” eller ”det är en delikat fråga” är uttalanden som 

återkommer. Det framkommer att en stor del av deras arbete trots allt påverkar innehållet i 

undervisningen på ett sätt som handlar om hur undervisningen framställs för eleverna men inte vad 

som förmedlas.    

   

De många exempel på hur heltidsmentorerna påverkar hur läraren förmedlar innehållet genom 

exempelvis individualiserade förutsättningar för vissa elever, påpekanden om tillgänglighet av 

material för undervisningen och tydliggöranden av det som eleverna meddelar att de har svårt att ta 

till sig. Detta sammantaget gör att det går att urskilja en rörelse i heltidsmentorernas syn på sin roll, 

från att i början av samtalet motsätta sig tanken på att de påverkar innehållet i undervisningen till att 

de själva redogör för många olika sätt som de påverkar kanske inte direkt vad som tas upp i  

undervisningen men har stor inverkan på hur innehållet förmedlas.     

   

Det visade sig att heltidsmentorerna upplevde en stor försiktighet för att “klampa in” på lärarnas 

område, det vill säga urvalet av undervisningsstoffet men att samspelet mellan lärare och innehåll 

består av mer än bara urval av stoff. Resultatet är att heltidsmentorerna befinner sig utanför det som 

sker i klassrummet men i allra högsta grad påverkar vad som sker där.   
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Vårt resultat överensstämmer med Nordevalls (2011, s.169) tidigare forskning på den punkten att 

mentorers arbete inte uttryckligen verkar handla om att förbättra innehållet i undervisningen inom 

klassrummets fyra väggar. Trots detta uppenbarar sig tydligt att ett förebyggande arbete från 

mentorernas sida i allra högsta grad påverkar elevernas möjligheter till lärande. Nordevalls studie likt 

vår konstaterar att mentorerna ständigt söker samarbete med sina elever, där deras övergripande syfte 

är att ge eleverna optimala förutsättningar för elevers individuella lärande. Bland annat kommer 

Nordevall (2011, s.171) fram till att mentorerna bjuder in till samtal där eleven ges möjlighet att 

beskriva sin lärandesituation för att läraren ska kunna utveckla så effektiva strategier för att stödja 

elevens lärande som möjligt.     

  

6.2 Hur upplever heltidsmentorerna sin roll i relation till elevers kunskap 

och lärande?  
Ett av de tydligaste resultaten är att det inte sker någon uppdelning mellan kunskapsuppdraget och 

det sociala uppdraget i heltidsmentorernas upplevelser av sin roll. Heltidsmentorerna upplever att 

deras sociala arbete ligger till grund för elevernas kunskapsinhämtning. Genom att de redogör för 

arbete med att säkerhetsställa förutsättningar för elevers lärande genom exempelvis elevdemokrati, 

att se eleven och att arbeta med elevens självinsikt. Att det inte finns någon uppdelning mellan skolans 

uppdrag är något som stämmer överens med Aspelin och Perssons (2011, s.13) uppfattning. Det 

sociala uppdraget ligger till grund för kunskapsuppdraget.   

   

All verksamhet i skolan syftar mot ett lärande, heltidsmentorerna står inte utanför detta lärande utan 

ingår som en fjärde punkt i detta system mellan läraren, eleven och innehållet som beskrivs genom 

den didaktiska triangeln. “Att se eleven” är en av de grundläggande förutsättningarna för att eleven 

ska känna en tillhörighet på skolan och känna den trygghet som krävs för att ta till sig kunskap. 

Hatties (2014) forskning påpekar särskilt relationen till läraren som av störst betydelse för elevers 

lärande i klassrummet. Det blir här intressant att deltagarna upplever att de fungerar som ett 

bollplank och en medlare mellan elev och lärare. De ger också konkreta exempel på att de förstärker 

relationen mellan lärare och elev, löser knutar och hjälper parterna att se varandra. Vi menar att 

detta visar på att heltidsmentorerna i sitt sociala arbete konkret påverkar lärandesituationen för 

eleverna i klassrummet. Detta överensstämmer med det som den tidigare forskningen kommit fram 

till är grundläggande förutsättningar för goda studiemässiga prestationer hos elever (Short, 2013, 

s.26; Uslu & Gizir, 2017, s.67; Hattie 2014, s.118).   
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Deltagarna menade till en början att de som heltidsmentorer inte spelar någon som helst roll för 

elevernas lärande. Vid närmare eftertanke inser dock heltidsmentorerna att de genom sitt arbete att 

skapa en trygg skolmiljö och relationer samt att de arbetar så pass tätt med eleverna faktiskt bidrar till 

en trygg och förbättrad situation för elevers lärande. Ytterligare en sak när det kommer till 

intervjudeltagarnas roll för lärande är alla dessa stödfunktioner som är upprättade på skolan som syftar 

indirekt till att utveckla elevens kunskapsinlärning kan skapa en individanpassad miljö på ett mer 

effektivt sätt än tidigare och att elever som behöver extra anpassning får det.    

   

Något som blev tydligt var att även om heltidsmentorerna inte finns med innanför klassrummets 

fyra väggar så påverkar dennes arbete det som sker före, under och efter själva lärande i 

klassrummet. De ser att de både påverkar alla tre delar av den didaktiska triangeln.   

  

För att knyta an till de frågor som från början fick oss att påbörja arbetet med denna studie så kan vi 

nu lugna oss själva i vår roll som blivande lärare. Detta då det insamlade materialet som denna uppsats 

bygger på pekar mot att heltidsmentorsystemet skapar förutsättningar för elevers lärande. Det kan 

vara en väg att gå för att lärare ska hinna med sin profession och enbart fokusera på sitt undervisande 

uppdrag. Detta kan på så sätt minska stressen för lärare i skolan idag.    

   

Som vi ser det är skolans främsta uppgift idag att se till att de befintliga lärarna stannar inom skolans 

värld. Vår uppmaning är därför att se över arbetsfördelningen där en möjlig lösning, i enlighet med 

denna uppsats, kan vara införandet av heltidsmentorsystemet på fler skolor i Sverige. En annan 

utmaning är arbetet med att tillsätta heltidsmentorer som kan avlasta undervisande lärare i 

mentorsrollen. Den här uppsatsen kan svara på frågorna kring vilka egenskaper och vilken typ av 

arbete den nya yrkesgruppen heltidsmentorerna bör uppfylla. Vår uppmaning är att de svenska 

skolorna inleder arbetet med att genomföra förändringen mot ett heltidsmentorsystem för att göra vårt 

framtida arbete psykiskt och fysiskt genomförbart.   

 

6.3 Vidare forskning   
Gedigen forskning har gjorts med fokus på lärares tudelade uppdrag (Wallström (2018, s.178; 

Nordevall, 2011, s.89). Vi har här bidragit till kunskap om upplevelser kring heltidsmentorsuppdraget. 

Något som dock fortfarande fattas inom detta område är upplevelser av heltidsmentorsystemet utifrån 

elevers perspektiv. Vi anser att det inte skapas en fullständig bild av samspelet så länge inte elevers 

upplevelser tas med i helhetsbilden. Därför uppmanar vi till vidare forskning inom området kring 

elevers upplevelse av heltidsmentorsystemet. Dess studier skulle med fördel kunna genomföras med 
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en kvantitativ ansats då information om elevers åsikter och prestationer skulle kunna samlas in via 

enkäter för att få in en större mängd data för att kunna generalisera nya fynd på området.  
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7. Slutsatser    
Syftet med studien är att bidra med förståelse för heltidsmentorers upplevelser av sin roll i skolan. 

Eftersom att de är en ny yrkesgrupp har vi bidragit med deras upplevelser av samspelet mellan lärare, 

elev och innehåll samt hur de upplever sin roll i relation till elevers utvecklande av kunskap och 

lärande.  

   

Resultatet av studien visar att heltidsmentorernas upplevelse av sin egen roll i samspelet mellan lärare, 

elev och innehåll är att de ser sig själva som aktiva inom alla tre samspelen. De påpekar tydligt att 

deras roll präglas av ett relationsskapande arbete som ligger till grund för att påverka vad som sker i 

samspelet mellan elev, lärare och innehåll i undervisningen. Att se eleven och att arbeta med trygghet 

och skolanda är de upplevelser som heltidsmentorerna lyfter upp som viktigast i sin roll i relation till 

elev. Att de innehar en icke-betygssättande roll samt att de främjar elevdemokrati är ytterligare 

områden som de upplever som viktiga i sin roll. Resultatet visar vidare att deras upplevelse av 

samspelet mellan elev och innehåll baseras på arbete med meningsfullt lärande för eleven och arbete 

med elevens självinsikt. Heltidsmentorernas upplevelse av innehållet i undervisningen är visar på en 

variation där de inte upplever sig ha någonting att göra med vad undervisningen handlar om men 

däremot upplever de att de är med och påverkar hur läraren framställer innehållet i undervisningen.  

   

Heltidsmentorernas syn på sin roll för elevers lärande och kunskapsutveckling består av upplevelsen 

av att de står utanför klassrummet men påverkar det som sker inuti klassrummet. Slutligen går det att 

utläsa av resultatet i denna studie att heltidsmentorers tudelade uppdrag gentemot eleven med dels det 

sociala arbetet dels det studiemässiga arbetet inte går att särskilja från varandra. Det studiemässiga 

arbetet förutsätter det sociala arbetet vilket i förlängningen betyder att det sociala arbetet är ett arbete 

med elevens kunskap och lärande.  
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BILAGA 1    
Samtyckesblankett   
   

Hej!    

   

Detta dokument innehåller information om samtycke av inspelning och bearbetning av efterföljande 
intervjumaterial som kommer att fungera som grund till ett examensarbete inom Lärarutbildningen 

vid Linköpings Universitet.    

   

Vi som genomför intervjun, Elin Nilsson och Kajsa Stina Söderström, studerar båda till 

gymnasielärare och skriver vårt examensarbete i allmändidaktik. Det är med anledning av 
materialinsamling genom inspelning av intervjuer som denna intervju hålls. Intervjusvaren kommer 
med detta att vara en stor del av det insamlade material som ligger till grund för uppsatsen. Syftet 

med vårt arbete och med denna intervju är att undersöka heltidsmentorers upplevelser av sin 

profession i relation till den didaktiska triangeln.    

   

Intervjusvaren behandlas konfidentiellt, namn eller plats kommer inte att avslöjas.   I 

enlighet med lag 2003:460 har du möjlighet att avbryta intervjun när du vill.  Intervjun 

kommer att raderas efter arbetets slut.    

   

Underskrift och godkännande av medverkande:   

   

Ort och datum:    
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BILAGA 2         
Intervjuguide    
   

Intervjufrågor, fokusgrupper.   

    

- Presentera oss och låta svarspersonerna gå igenom samtyckebrevet.   

- Presentera syftet med undersökningen.   

- Vi lägger fram en bild på den ”didaktiska triangeln” som underlag för deras   diskussioner.   

    

Kontrollfrågor   
1: Vilken pedagogisk bakgrund har du?   

2:  Hur länge har du varit verksam som heltidsmentor?   

3:  Beskriv din roll som heltidsmentor med ett ord.   

    

Intervjufrågor   
4: Beskriv, kortfattat, vad som symboliserar er huvudsakliga uppgift som heltidsmentorer på skolan?  

a) Vad upplever ni är kärnan i ert uppdrag?   

b) utveckla gärna!   

   

5: Beskriv, kortfattat, vad som symboliserar er huvudsakliga uppgift som heltidsmentorer i relation 

till eleverna?   

a) Vad är kärnan i relation till eleverna?   

b) utveckla gärna!   

    

6: Titta på den här bilden av samspelet mellan elev, lärare och innehåll. Vad är era upplevelser av den 
här bilden? (nämn något från varje punkt).   

a) Kan ni berätta för mig var ni befinner er i det här samspelet?   

b) Kan ni ge en detaljerad beskrivning av en händelse där du har ingått i detta samspel mellan 

elev, lärare och innehåll.   

c) Kan ni motivera var i detta samspel ni anser att ni starkas förknippar ert arbete. (relationen 

mellan lärare-elev, relationen mellan elev-innehåll i undervisningen, relationen mellan 

lärare-innehåll)   

    

7: Läs upp följande innan frågan ställs: Mentor arbetar med elevens studiemässiga utveckling och 

sociala situation på skolan. I en mentors uppgifter ingår att hålla i utvecklingssamtal, följa upp 
närvaro och diskutera den individuella studieplanen med eleven och medverka till att eleven får 

hjälp och stöd vid eventuella studiesvårigheter.    

   

Beskriv vad det, för dig, innebär att jobba med “elevens studiemässiga utveckling” (personlig 
upplevelse av studiemässig utveckling)   

a)   Kan du ge en detaljerad beskrivning av en händelse då du arbetade med “elevens studiemässiga 
utveckling”?   

   

8: Vad innebär det för dig att arbeta för elevens sociala situation på skolan?   

a) Kan du ge en detaljerad beskrivning av en händelse där du arbetade med “elevens sociala 
situation” på skolan (nämn strategier)   

b) Kan ni ge en detaljerad beskrivning på vilka hinder, utmaningar och möjligheter det finns för 
detta arbete?   
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Be dem att peka på triangeln när de förklarar.   

9:  Var befinner du dig inom den didaktiska triangeln? Beskriv din upplevelse var du befinner dig på 
bilden av den didaktiska triangeln   

   

Presentera en bild på den didaktiska triangeln.   

10: Kan ni diskutera om hur ni upplever er roll i relation till de olika punkterna i den här förenklade 
figuren över hur kunskap förmedlas i skolan?   

   

11: Diskutera er relation till de tre punkterna i figuren:    

Mentorskapet kontra eleven.   

Mentorskapet kontra innehållet i undervisningen.   

Mentorskapet kontra de undervisande lärarna.   

Presentera två teman a) den pedagogiska processen b) den sociala processen.   

   

12: Diskutera och ge konkreta beskrivningar av händelser där ni deltagit i den pedagogiska processen 

av lärandet på skolan?   

   

13: Diskutera och ge konkreta exempel på när du deltagit i den sociala processen på skolan- endast i 
relation till eleven samt i relation till en befintlig relation mellan lärare och elev.    

   

   

Lärare ←→ Mentor   

   
  Innehåll ←→ Mentor            Elev ←→ Mentor         

   

   

1. Den didaktiska/pedagogiska processen. (Framställning-Retorik)  2. Den 
sociala processen. (Interaktion-Kateketik)   

  3. Den kollegiala processen.            

   

Alternativa frågeställningar:   

Kan du berätta för mig om (hur du upplever) din roll på skolan som heltidsmentor?   

Vad betyder orden “elevens studiemässiga utveckling” för dig?   

Kan du ge en detaljerad beskrivning av en händelse där du arbetade med “elevens studiemässiga 

utveckling”?   

   

Tolkande frågor:   

-Du menar alltså att….?   

-Täcker detta begrepp det du just sagt?   
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-Kan du säga något mer om det här?   

-Kan du ge en mer detaljerad bild av det som hände?   

-Har du flera exempel på det?   
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BILAGA 3   
Didaktiska triangeln. Medtogs vid intervjuer för diskussion.    

         
         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


