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Abstract 

 
The study describes six upper secondary school students’ thoughts of and stories about 
mentors and mentorship in secondary school. The mentorship has been studied with a 
hermeneutic approach from a narrative pupil relational perspective, which is influenced 
by the phenomenological humanity perspective. The aim of this study is to describe a few 
pupils’ life worlds and to try to interpret how they describe and explain their own 
behavior related to mentorship and their mentors. Furthermore the aim with this study is 
to identify, describe and to look at possible patterns that may be found within the stories 
of the students' stories, and to let any common descriptive concepts culminate from the 
found. In addition, the study aims to investigate students' views on an according to them 
ideal mentoring. Inspired by the grounded theory the study has been conducted using a 
hermeneutic narrative approach with qualitative in-depth interviews. The choice of 
students was done by purposeful strategic sampling from four secondary schools. The 
results show that the mentorship is relevant to the students' choice of adaptation strategies 
in the study situation and that the students have different experiences and perceptions of 
mentors significance, function and utility, partly due to the of the students perceived 
offered mentoring. The results also show that there are some similar perceptions of the 
participating students about what are important and desirable characteristics of mentors 

and an ideal mentoring
.

 One possible conclusion to draw from the study's findings is that 

it may be very important for secondary school students to have access to a mentor during 
the study period and that students need to have a regular time set aside for access to 
mentoring function. Another possible conclusion to draw is that a personal commitment 
from the mentor is an important factor influencing the student's perception of mentorship. 
As a summary, the results also show patterns that express the common needs and desires 
of the students to get more information about the possibilities of mentoring and to get a 
genuine demonstrated interest and commitment from mentors, together with a sensitivity 
to detect which support the student needs. 
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Sammanfattning 

 
Denna studie beskriver sex gymnasieelevers tankar och berättelser om mentorskap och 
mentorer i gymnasieskolan. Mentorskapet har här blivit studerat med ett hermeneutiskt 
synsätt utifrån ett elevperspektiv, influerat av den fenomenologiska människosynen.  
Syftet med studien är att beskriva några elevers livsvärldar och försöka tolka och förstå 
hur de beskriver och förklarar sina beteenden i relation till mentorskapet och deras 
nyttjande av sina mentorer. Vidare är syfte att identifiera, beskriva och se på eventuella 
mönster som går att finna utifrån elevernas berättelser och låta eventuella beskrivande 

respektive eventuellt förklarande begrepp mynna ur det funna. Därtill är målet med 
studien slutligen att undersöka och beskriva hur ett eventuellt idealiskt mentorskap ser ut 
eller skulle kunna se ut enligt eleverna själva. Inspirerad av grundad teori genomfördes en 
fåfallstudie genom narrativa djupintervjuer av sex gymnasieelever från fyra 
gymnasieskolor inom ett och samma län. Resultatet av studien visar att mentorskapet har 
betydelse för elevers val av anpassningsstrategier i studiesituationen och att det hos 
eleverna finns olika erfarenheter av och uppfattningar om mentorers betydelse, funktion 
och nytta, vilket bland annat visar sig bero på det av eleverna uppfattade erbjudna 
mentorskapet. Resultatet visar också att det finns vissa gemensamma uppfattningar hos de 
deltagande eleverna kring vad som är viktigt respektive önskvärt avseende egenskaper 
hos mentorer samt ett idealiskt mentorskap. En slutsats möjlig att dra av studiens resultat 

är att det kan vara mycket betydelsefullt för gymnasieelever att ha tillgång till en mentor 
under studietiden samt att eleven behöver ha regelbunden avsatt tid för tillgång till 
mentorskapsfunktionen. En annan slutsats möjlig att dra är ett personligt engagemang 
från mentorn är en viktig påverkande faktor för elevens uppfattning om mentorskapet. 
Summerat visar resultatet också mönster som uttrycker ett gemensamt behov och 
önskemål hos eleverna att få mer information om möjligheterna med mentorskapet samt 
ett genuint visat intresse och engagemang från mentorer tillika lärare, ihop med en 
lyhördhet från dessa att känna av vilket stöd eleven behöver. 
 
Nyckelord: anpassningsstrategi, livsvärld, mentorskap, narrativ, spegling 



Förord 

 
Jag vill rikta några tack, för hjälp, stöd och uppmuntran genom hela processen från idé till 
färdig examensuppsats under min utbildning till beteendevetare. 
 
Min resas inspiration kan ses såsom det så väl är uttryckt i dikten Nya vägar av Karin 
Boye 
 

Här går nya vägar. Låt 
oss vandra fromma. 
Kom, låt oss söka  

någon ny och vacker blomma 
(Karin Boye, 1924. Ur diktsamlingen Gömda land,) 

 

 
Under denna min resa har jag fått uppleva så mycket nytt och fått med mig många nya 
erfarenheter, vilket har öppnat nya världar för mig i mitt sökande efter kunskap. 

 
Jag vill särskilt tacka de ungdomar som ställt upp i studien. 
Utan er hjälp hade resan aldrig varit möjlig.  
Tack för ert engagemang, ert förtroende och era berättelser. 
Tack för att ni öppnade dörren och vägledde mig in i era livsvärldar. 

 
Jag vill även tacka min handledare, som uppmuntrat mig i mitt sökande och som stöttat 
mig genom processen att bevara och beskriva blomman jag fann. 

 
Jag vill slutligen tacka de nära och kära, som funnits som stöd vid min sida under hela 
min studietid. 
 
Uppsala, oktober 2013 
 
Anneli Preinitz 
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1 INTRODUKTION 

 
Avsikten med denna uppsats var att utforska mentorskapet i gymnasieskolan, dess betydelse idag och 
dess nytta och funktion, ur ett elevperspektiv. Här var fokus på elevers beskrivna förståelse av deras 
egen livsvärld i relation till mentorskapet och vilken betydelse detta har fått för deras användande av 
den egna mentorn. I detta kapitel introduceras ämnet genom att bakgrunden för studien beskrivs. 
Sedan tas även den personliga förförståelse upp, vilken kan ha betydelse för studien. Avslutningsvis 
beskrivs även studiens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Bakgrunden till mentorskapet som begrepp inom gymnasieskolan i Sverige och dess 
påkallade behov och införande i gymnasieskolan, kopplat till Läroplan för de frivilliga 
skolformerna (Lpf 94), kan enligt mig beskrivas kort ha börjat rent konkret i samband med ett 
regeringssammanträde 1987. Under detta sammanträde gav utbildningsdepartementet ett 
anförande lett av dåvarande statsråd Göransson, i vilket de påtalade vikten av statens och 
skolans utveckling och anpassning i relation till den stora decentraliseringen av skolan. Detta i 
relation till att man från statens sida ändå fortfarande hade ett ansvar att se till att alla elever 
skulle ha en likvärdig skola. Regeringen blev här föreslagen av utbildningsdepartementet att 
tillsätta en särskild kommitté med uppdraget att utreda de behov som fanns i och med de 
tänkta förändringarna. Beslut fattades i frågan, att godkänna utbildningsdepartementets 
förslag, där kommittén skulle ha som uppgift att bereda frågor som handlade om ansvar och 
styrning inom skolområdet. Man använde dessa ledord i beslutet: 

 

Avvägningen av ansvar och befogenheter mellan skolans huvudaktörer – politiker, 
skolledare, lärare och annan skolpersonal, elever och föräldrar – bör vara sådan 
att var och en av dessa grupper får ett berättigat inflytande och medbestämmande 
samtidigt som de som är verksamma i skolan får ett väsentligt ansvar för det 
dagliga skolarbetet och dess utveckling (riksdagen.se). 

 

Den tillsatta kommitténs arbete resulterade så småningom i Lpf 94. Här menade man sig ha de 
nya förutsättningarna för skolan i åtanke och gav fortfarande mer övergripande och 
tolkningsbara riktlinjer, där man bland annat skrev att alla i skolan ska arbeta tillsammans och 
sträva efter att möjliggöra, att eleven ”… så långt det är möjligt /…/ tror på sin egen förmåga 
och sina möjligheter att utvecklas, [och] utvecklar en insikt om sitt eget sätt att lära och en 
förmåga att utvärdera sitt eget lärande…” (Lpf 94, s.9). I detta arbete hade skolan det 
beskrivna ansvaret ”…[att] särskilt sträva mot att varje elev /…/ är medveten om sig själv som 
person och om sina förutsättningar/…/ [och] kan ge uttryck för erfarenheter, tankar och 
känslor…” (Lpf 94, s.8). Detta skulle i sin tur bland annat resultera i; 

 

… [att eleven] utvecklar sin självkännedom och sin förmåga till individuell 
studieplanering, [och] medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och 
yrkesinriktning på grundval av samlade erfarenheter och kunskaper samt aktuell 
information…” (Lpf 94, s.14). 

 
Mentorskapet som funktion i gymnasieskolan blev en lösning, men även en relativt oprövad 
företeelse i avseendet elevinriktat mentorskap inom gymnasieskolan. Styrdokumenten målade 
tillsammans upp behovet av en roll, tänkt att överblicka och stötta elevens hela utveckling för 
att eleven skulle ta sig igenom gymnasieskolan. Men gemensamt för dess formuleringar var 
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att hur och vad, samt värderingarna bakom varje del lämnades opreciserade och gav stort 
utrymme för tolkning och prövning. 
 
År 2000 kom en rapport från Uppsala universitet och forskningsgruppen för utbildnings- och 
kultursociologi, med rubriken Skolan under 1990-talet: Sociala förutsättningar och 
utbildningsstrategier (Broady, D. (red), 2000). Denna rapport och dess förarbete genomfördes 
på uppdrag av kommittén välfärdsbokslut och bestod i ”…[att] ifrån ett 
utbildningssociologiskt perspektiv redovisa utvecklingstendenser inom skolsektorn under 
1990-talet samt lyfta fram behov av ytterligare forskning.” (Broady, D. (red), 2000, s.5).  
I rapporten summerar Donald Broady skolans förändringar med att reformerna orsakat en 
ökning av ”… lokala initiativ och varierade arbetssätt” (Broady (red), 2000, s.2). Rapportens 
resultat visade på problematik kring möjligheten att skapa likvärdighet i gymnasieskolan i 
såväl utbildningskvalité och stöd till eleverna genom studierna, som stöd i deras personliga 

utveckling. Man diskuterade i denna rapport kring möjliga orsaker till varför en del elever inte 
går vidare till gymnasieskolan och kring olika attityder i samhället till olika former av 
studieprogram inom gymnasieskolan. I rapporten kartlades även sociala förutsättningar som 
setts kopplade bland annat till elevers fortsatta studier eller avstående från studier. Här togs 
olika infallsvinklar runt eleven med, samt gavs stöd för vikten av ett genomtänkt skolsystem, 
där skolan fångar upp och får med så många som möjligt. Den framförde vikten av ett 
skolsystem som ska hjälpa individen till utveckling som person, att fungera väl och må bra 
och se till så att alla får så lika möjligheter som möjligt, oavsett social och kulturell bakgrund 
(Broady (red), 2000). 
 
I Statens offentliga utredningar (SOU 2002:120) efter reformerna inom gymnasieskolan på 
90-talet refererades det vidare till Dreyfus & Dreyfus fem lärandestadier som referensmodell 
för att se på lärandet, att använda för att nå kunskap och utveckling hos eleverna. Man talade 
även här om pedagogiken för lärandets stadier och vikten av att hjälpa eleverna genom dessa. 
Modellen beskrivs i andra sammanhang som att vara en lämplig ”… femstegsmodell för 
lärande av kompetenser, förmågan att utföra definierade uppgifter” (Egidius, H. 1999, s.134) 
och handlar om fem stadier där eleven går från novis till expert, en utvecklingsprocess där 
eleven först i de två sista stadierna nått visst intuitionsbaserat handlande. Detta är en process 
som kan ses vara betydande inte bara i elevens lärande av ämneskompetenser, utan även i 
lärandet av kompetenser för personlig utveckling, där lärarens roll som mentor också kan ha 
betydelse. 

 

Man lämnade 2006 i Statens offentliga utredningar (SOU 2006:77) ett slutbetänkande av 
utredningen om ungdomars psykiska hälsa, kallat Ungdomar, stress och psykisk ohälsa 
Analyser och förslag till åtgärder. Detta slutbetänkande baserades bland annat på information 
från socialstyrelsen rörande ungdomars ohälsa, som säger att antalet sjukhusvårdade 
ungdomar i åldrarna 15-24 har ökat med åren, med en särskilt markant ökning runt 1997. I 
slutbetänkandet gav man även förslag till åtgärder. Exempel på ohälsa gavs i SOU 2006:77 i 
form av depression och ångest, men även i form av beteendestörningar som till exempel 
ätstörningar och ADHD. Förslagen till åtgärder rörande skolan var dock inte helt tydliga, 
bortsett från till exempel ”… Fler mentorer/…/ Maximalt 10 elever per mentor /…/ Mentorer 
måste ha “sina” elever i något av de egna ämnena (SOU 2006:77, s.142, 143), vilket tyder på 
att man sett mentorskapet som betydande även här. 

 
Intressant i sammanhanget kan även vara att man, nästan 20 år efter Lpf 94 och efter SOU 
2006:77, från Skolinspektionens håll sedan en tid genomför en omfattande översyn och 
utvärdering av skolan under perioden 2010-2015. 
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Denna översyn beskrivs gå tillväga: 
 

…[genom] dokumentstudier, intervjuer med ansvariga för skolan/verksamheten 
och besök på grund- och gymnasieskolor. Lärar- och elevintervjuer kan också 
ingå. Inför tillsynen genomförs en enkätundersökning (Skolenkäten) där 
pedagogisk personal, elever och föräldrar får ge sin syn på skolan  
 (Skolinspektionen.se). 

 

I skollagen från 2010 står det skrivet avseende samtal kring elevens utveckling i 
gymnasieskolan, att det är rektorns ansvar att se till att eleven får ”… en samlad information 
om elevens kunskapsutveckling och studiesituation (utvecklingssamtal).” (SFS 2010:800, 15 
kap, 25 §) och att detta ska ske minst två gånger per år. Lagen framhåller även vikten av 
kontakten mellan skolan och hemmet och att det i relation till utvecklingssamtalen ska 
upprättas en individuell studieplan för de nationella studieförberedande programmen. 2012 
förtydligade skolinspektionen bedömningspunkterna för inspektionen av gymnasieskolan, att 
man till exempel även ska granska ”… Elevernas upplevelse av skolklimatet och av 
värdegrundsarbetet (från enkät och ev intervjuer).”(Skolinspektionen 2012, s.2). 
Skolinspektionen redovisar på sin hemsida att de i resultaten av inspektionerna hittills sett att 

det än idag finns allvarliga brister, samt att det finns ojämlika förhållanden såväl mellan 
skolor som mellan elever (Skolinspektionen.se). Allt detta skapar intresse att se närmare på 
gymnasieskolans mentorer som en del i det hela och se på hur det fungerar enligt eleverna och 
hur de uppfattar och ser mentorskapet, dess funktion, nytta och betydelse. 

 

1.2 Personlig förförståelse i relation till studien. 

 

Skolan och särskilt gymnasieskolan har enligt min uppfattning diskuterats en del i media, 

framförallt sedan gymnasiereformerna från 90-talets mitt till nutid. Man har då bland annat 
berört skillnader i och mellan skolor i behandlingen av elever samt vad eleverna erbjuds för 

trygghet och stöd, något som känns viktigt att förebygga. Jag har därtill en tonårsson samt 
bonusbarn och syskonbarn som gått, går respektive snart ska börja i gymnasieskolan, samt 

nära vänner och bekanta vilka har eller relativt nyligen har haft tonåringar i gymnasieskolan. 
Under många år har jag därigenom summerat fått höra både positiva och negativa 

kommentarer, både från ungdomar och från föräldrar, relaterade till mentorskapet inom 
gymnasieskolan. Efter många år av personliga kontakter med olika mentorer inom skolan har 

jag även funderat lite över deras roll och möjliga betydelse. Min nyfikenhet kring ämnet 

mentorskap och hur det fungerar på olika skolor mynnade sedan ut i ett intresse att objektivt 
undersöka närmare hur det ser ut i olika gymnasieskolor idag, ur ett elevperspektiv. Då jag 

genom mitt deltagande i kurser inom pedagogik på Uppsala universitet även fördjupade mig i 
de reformer som gjorts inom gymnasieskolan sedan slutet av 80-talet och det slutligen var 

dags att skriva ett examensarbete inom pedagogik, så infann sig möjligheten. Jag vill dock här 
inflika att valet att undersöka just detta med mentorskap i gymnasieskolan inte var helt 

självklart från start, utan var något som växte fram då jag som student bollade olika 
intressanta områden och fann att det fanns mycket lite forskning kring just detta med 

mentorskap, särskilt utifrån ett elevperspektiv. Då statliga gymnasiereformer med det 
förmodade syftet att förbättra ändå tycks ha skapat ojämlika förhållanden och det fanns 

väldigt lite forskning att finna där man talat med eleverna om deras tankar och berättelser, så 

beslutade jag mig för att ta reda på mer om hur just eleverna uppfattar gymnasieskolans 
mentorskap och dess betydelse. Här ser jag det då som viktigt och intressant, att på 

vetenskaplig väg se om det går att komplettera den kunskap som redan finns genom att söka 
ny kunskap, ur ett rent elevperspektiv. 
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1.3 Studiens disposition 

 

Studien presenteras nedan först i kapitel 2 genom redogörelse av tidigare svensk forskning 
efter Lpf94, som stöd för studiens relevans. I kapitel 3 kommer så syftesbeskrivning och de 
forskningsfrågor som är tänkta att besvaras av studien. I kapitel 4 beskrivs och motiveras den 
metod som använts, de teoretiska respektive filosofiska utgångspunkter som ligger bakom 
studien, samt tillvägagångssättet. I kapitel 5 redovisas en sammanflätad presentation av 
resultat och analys av studiens empiri. Presentationen av studien avrundas i kapitel 6 med 
diskussion av studiens resultat, metod, tankar kring behovet av fortsatt forskning samt en 
slutlig reflektion. 

 

2 TIDIGARE FORSKNING 

 
I detta kapitel avses att först redogöra för en rapport från 1997 ingående i skolledarhögskolans 
rapportserie, gjord av Fil. Doktor och leg. Psykolog, Roger Ellmin, inom skolledarhögskolan i 
Örebros projekt Lära att lära, strax efter Lpf 94:s införande. Därefter redogörs i kronologisk ordning 
för relevant forskning rörande mentorskap i gymnasieskolan. Forskningen här ligger med 
tyngdpunkten på studier genomförda från 2005-2012. Med detta upplägg ämnas ge en sammantagen 
bild av tidigare forskning på området mentorskap, i relation till Lpf 94 och de behov och problem som 
Ellmin rapporterat. 

 
Sökandet efter studier skedde med fokus på svenska arbeten i databaserna Libris, Disa, Swepub, ERC, 
ERIC, GUPEA samt Google Scholar, Google och Uppsatser.se. Sökorden var mentorskap och 
mentorship respektive gymnasie, gymnasiet, gymnasium, gymnasieskolan och high school. Forskning 
utanför Sverige eftersöktes endast med syftet att finna definitioner av begreppet mentorskap, passande 
elevinriktat mentorskap och dess införande i gymnasieskolan i och med Lpf 94. Dessa redovisas i 
kapitel 4.4, utgångspunkter för studien i övrigt. 

 

2.1 Rapport 1997 om problemområden i den nya gymnasieskolan 

 

Rapporten En studie kring Utvecklingssamtal, handledar- och mentorskap i gymnasieskolan – 
möjligheter, problem och förslag till fortsättning av Roger Ellmin (1997) menar jag är 
intressant att titta på avseende vad som tidigt i samband med och strax efter Lpf 94’s 
införande faktiskt gjordes i studieform, där elever i ett relativt tidigt skede efter införandet av 
Lpf 94 gjordes delaktiga. Här blev elever bland annat illfrågade om och fick diskutera den nya 
läroplanen och behov av information och samarbeten kring sin egen utveckling. Detta med 
anledning av de förändringar som skett och sker i skolan, då lärare genom Lpf 94:s införande 
var tänkta att fungera mer som handledare i kombination med mentorskap eller enbart som 
mentorer och då nya dokumentationssätt skulle användas (Ellmin, 1997). 

 

Rapporten är baserad på en studie tänkt att ses som en förstudie, med syftet att användas i 
samband med ett seminarium vid skolledarhögskolan i Örebro 1997. Seminariet skulle i sin 
tur behandla övergången från lärarrollen till handledarrollen, i samband med nya krav och 
behov utifrån skolreformer och nya läroplaner. Rapporten presenterades av Ellmin som en del 
av ett större forsknings- och utvecklingsarbete genomfört inom projektet Lära att Lära 1997-
1998 vid skolledarhögskolan. Ellmin beskriver att projektet skulle syfta till att se på 
erfarenheter som då var aktuella och fanns i gymnasieskolan kring ”… informations-, 
kommunikations-, dokumentations- och samspelsmodeller” (Ellmin, 1997, s.6) och se på vilka 
områden man prövar och utvecklar nya sådana. Studien hade som mål; 
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att kartlägga och beskriva lärare, elevers, och skolledares behov av information, 
kommunikation, dokumentation och samarbete kring elevers utveckling och 
skolgång 

 
att mot bakgrund av denna kartläggning bedöma nuvarande information-, 
kommunikations- dokumentations- och samarbetsformers relevans och därifrån 
bedöma behovet av nya former 

 
att utifrån gjorda erfarenheter får vägledning för fortsatt inriktning på forsknings-
och utvecklingsinsatser.  
(Ellmin, 1997, s.6-7) 

 
Studien genomfördes bland annat i form av dialogseminarier under en konferens, där 
både elever, lärare och skolledare deltog. Summerat baseras studien på de enligt Ellmin 
nya krav och möjligheter i gymnasieskolan som kom genom Lpf 94 och lärarnas nya 
krav på sig, med syftet beskrivet: 

 
… att samla in och beskriva vilka konkreta faktorer (eg. situationer) som 
underlättar respektive förhindrar information, goda samtal, dokumentation och 
samarbete kring elevens utveckling /…/ [och] att avgöra om och i så fall hur 
dessa faktorer kan grupperas på ett meningsfullt sätt”( Ellmin, 1997, s.4). 

 
Detta var en till synes god målsättning för att få fram förutsättningarna för och behoven kring 
det fortsatta utvecklingsarbetet. 

 

Det resultat som Ellmin(1997)fick fram genom sin studie var; att elevernas erfarenheter och 
åsikter skiljde sig mycket åt mellan skolor, att eleverna ville och behövde bli mer sedda och 
hörda, att det behövdes fler och mer förberedda, planerade träffar mellan mentor och elev, att 
lärarna behövde mer utbildning i att samtala och handleda, att samtalen då vid varje tillfälle 
skulle beröra och omfatta helheten i elevens skolsituation med uppföljningar därav, samt att 
det organisatoriskt behövs väl fungerande samarbeten mellan såväl lärarna på skolan, mellan 
lärarna och mentorerna samt mellan dem som är mentorer. Vidare menade Ellmin(1997) att 
förändringen från klassföreståndare till mentorer, som var tänkt att vara lösningen på de nya 
informationsformkrav som kom i gymnasieskolan i och med Lpf 94, men som ej reglerades i 
läroplanen Lpf 94, förvisso hade givit upphov till inspiration och stöd till skolor att pröva sig 
fram, men även hade skapat omfattande problem som behövde lösas. 

 

2.2 Studier från 2000-talet 

 

Inledningsvis presenteras här en studie av Yvonne Sten (2006); Mentorskap i 
gymnasieskolan: En dokument- och intervjustudie av organisation och innehåll i elevinriktat 
mentorskap. Denna ser jag som en särskilt intressant studie, då den förde fram problematiken 
kring mentorskapet och kombinerade en litteraturstudie av styrdokument och forskning på 
området med att se på flera skolors praktiska arbete med mentorskap och synen på detsamma 
utifrån ett både ett skolledarperspektiv och ett mentorperspektiv. Sten undersökte definitionen 
av mentorskap i tidigare forskning och styrdokument för skolan i relation till hur 
yrkesverksamma skolledare och mentorer såg på mentorskapet i gymnasieskolan. Hon tog 
med hjälp av djupintervjuer ute på arbetsplatserna reda på hur två mentorer respektive två 
rektorer, en vardera från en friskola respektive en kommunal skola, ”… reflekterar över 
mentorskap i skolan, dess funktion, innehåll, gränsdragningar och samt sin egen roll.”(Sten, 
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2006, s.25). Sten såg här i sin studie på hur skolledare och mentorer på den lokala 

skolstyrningens nivå tolkade skollag och förordningar och hur de såg på mentorrollen som 
funktion i gymnasieskolan. Hon summerade i sitt resultat att klassföreståndarrollen hos 

läraren förskjutits till mentorrollen, där denne förväntades fungera både ”… som mentor, 
handledare och i viss mån kurator.” (Sten, 2006, s. 2). Hon drog genom studien bland annat 

slutsatserna, att det fanns behov av att formulera utvärderingsbara mål för mentorskapet i sig 

för att nå bättre arbetstillfredsställelse hos mentorer. Sten konstaterade att det fanns en 
osäkerhet kring mentorsuppdragets innebörd, vilken behövde förtydligas. Hon sade även att 

det för mentorerna behövde finnas tillgång till ”… grundläggande kunskaper i 
samtalsmetodik /…/ arbetsmaterial för etik- och moraldiskussioner /…/ [och att det är viktigt 

att ha i åtanke] den beroende/makt relation som råder mellan mentor och elev…” (Sten, 2006, 
s.2). Vad som tydligast framkom ifrån mentorperspektivet i studien var tidsbrist som det 

problem som mentorerna själva såg. Studien visade även att mentorerna själva var osäkra över 
balansen i sitt mentorskap i relation till egna kunskaper och vart gränsen gick i ansvar genom 

deras roll. Orsakerna tycktes enligt Sten(2006) bero mycket på otydligheter i organisation, 

framförallt i avseendet definitionen av mentorskapet. Studien visade på tydliga diskrepanser 
mellan tolkningarna och en stor osäkerhet kring rollen bland utövarna, vilket gör det intressant 

att se närmare på vad det kan innebära för konsekvenser för elever samt vad de upplever och 
reflekterar över i relation till detta(Sten, 2006). 
 
Frans  Moberg  Egfors  och  Pontus  Trulsson  (2007)  genomförde  något  år  senare  studien  
Mentorskap i praktiken: En studie av mentorskapet på en sydskånsk gymnasieskola. Här var 
syftet att se på hur mentorskapet fungerade på en skola utifrån skolans arbete med 

mentorskapshandboken och utifrån ett ledarperspektiv. De undersökte mentorskapet på en 
enskild skola, där de bland annat fick fram motstridiga resultat. Här använde de sig i den 

elevdeltagande delen av enklare enkäter och kompletterade med några standardiserade kortare 
frågeintervjuer rörande elevernas åsikter och uppfattningar av det tillämpade mentorskapet på 

den aktuella skolan. Syftet med studien beskrivs som en slags utvärdering i relation till 
ledarskapet och i relation till förändringen från klassföreståndare till mentorer. Intervjuerna 

skedde i skolan och genom en mer strukturerad intervjuform. Författarna konstaterade i sin 

studie att de tio intervjuade eleverna i lite olika årskurser hade skilda uppfattningar, utifrån 
bland annat frågorna: ” … Hur fungerar mentorskapet?/…/ Är mentorskap bättre än 

klassföreståndare?/…/ fungerar mentorsgrupperna?/…/ Vad skulle du vilja förändra med 
mentorskapet på skolan?” (Moberg Egfors & Trulsson, 2007, s.14). Författarna sade sig i 

studien mer övergripande kunna konstatera genom enkäterna att eleverna i det stora hela på 
denna skola verkade nöjda med att ha fått mentor istället för klassföreståndare och att eleverna 

hade tillräckligt med tid med sin mentor. Men genom intervjuerna kunde de istället se att 
hälften av eleverna var missnöjda med mentorerna och att det verkade sammanfalla med 

bristen på träffar enskilt. Här hade elever varit delaktiga i studien, men det hade med 

anledning av resultaten varit intressant att se djupare på möjliga tänkbara förklaringar till de 
olika resultat som kom av enkäter resp. intervjuer, samt på möjliga orsaker till de olika åsikter 

som framkom genom intervjuerna. 

 

Studien av Charlotte Lindqvist och Christine Mohlin (2010) Stödjande lärare – mentorskap 
enligt fem gymnasielärare kompletterar bilden av ett behov av att se djupare på problematiken 
från olika håll. Här arbetade författarna utifrån den teoretiska utgångspunkten ”… lärarrollen 
som komplex, mentorskapet i skolan och behovet av goda relationer för att få bra 
kommunikation.”(Lindqvist & Mohlin, 2010, s.1). Författarna sade sig här vilja studera ämnet 
mentorskap ur ett lärarperspektiv och på en gymnasieskola med riktlinjer för verksamheten. 
Genom fem intervjuer av lärare på en skola, undersökte de hur lärarna ser på mentorskapet, 
vad som bör ingå och hur lärarna gör i relation till de riktlinjer som finns lokalt. Resultatet av 
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intervjuerna visade att lärarna uppfattade mentorskapet som att ge stöd, men att de i praktiken 
gjorde som de trodde att de borde göra och inte som riktlinjerna sa. Lindqvist & Mohlin 
konstaterade, liksom andra före dem, att det behövdes tydligare riktlinjer lokalt, en bättre 
kommunikation och diskussion kring betydelsen av centrala styrdokument, samt en tydligare 
kommunikation mellan rektorer och framförallt de lärare som även är mentorer (Lindqvist & 
Mohlin, 2010). 

 
Även Mentorskap i gymnasieskolan: En kvalitativ studie av mentorskapet på en skola i 
Blekinge, av Anette Castell (2010), är en studie som baserades främst på intervjuer med 
mentorer (lärare), för att utifrån jämförelsen av formuleringen för mentorskap enligt Lpf 94  
”… ge en bild av hur olika mentorer, på samma skola, arbetar med sitt mentorskap i 
praktiken” (Castell, 2010, s.3). Castell (2010) konstaterade att det fanns brister i den lokala 
handboken på skolan och att man där skulle behöva komplettera vissa delar för att leva upp 
till Lpf 94. Hon beskrev att en mentor historiskt sett har fungerat mer som ledsagare och att 
man som mentor på den aktuella skolan utöver det även såg sig som vägledare och vuxenstöd 
för eleverna under studietiden. Castell fann även en skillnad mellan olika programinriktningar 
kring upplevelsen av elevernas behov av stöttning. Hon sammanfattade sitt arbete bland annat 
med slutsatsen att det kanske kunde finnas behov av flexibilitet av mentorskapet på en skola 
 
”… anpassat efter program, men också efter vilka behov den enskilde eleven har och hur 
klassen/gruppen är utformad.” (Castell, 2010, s.3). Hon konstaterade slutligen också att det 
fanns väldigt lite forskning på området som såg på mentorskapet i gymnasieskolan. Hon 
beskrev det i det avseendet som intressant ”…[att] veta mer om hur eleverna själva upplever 
sina mentorer och vilka behov de tycker sig ha av en mentor.” (Castell, 2010, s.38). 

 

Gymnasielärarens uppdrag som mentor – En etnografisk studie av relationens betydelse för 
elevens lärande och delaktighet, är en i sammanhanget relevant doktorsavhandling av 
Elisabeth Nordevall (2011)från Jönköpings universitet, med syftet ”… att kartlägga, beskriva 
och analysera lärarens uppdrag som mentor såväl när det gäller innehåll som funktion.”  
(Nordevall, 2011, s.21). Nordevall genomförde sin studie på två skolor inom yrkesinriktade 
program, där hon efter initiala intervjuer gjorde fallstudier under ett helt år, med hjälp av 
deltagande observationer. Här ägde intervjuer och samtal rum i flera steg, med fyra mentorer 
och nio till dem kopplade elever. Nordevall använde sedan ett innehållsligt analyssätt, där hon 
tittade på innehållet utifrån olika teman kopplade till de nivåer som ämnet kan studeras 
utifrån, som till exempel skolnivå och individnivå, för att se på det funna utifrån ett 
kommunikativt relationsinriktat perspektiv, där hon bland annat beskrev det med; 

 

Mentorns utvecklings- och mentorssamtal med sina ansvarselever tycks skapa 
dialogiska läranderum, som ger mentorn en helhetsbild av den enskilde elevens 
skolsituation /… / 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.6). 

 

Nordevalls studie kan ses som lite extra intressant i avseendet att de mentorer som var med i 
studien, i större utsträckning genom denna skolas organisation, tilläts ge det som krävs 
avseende just tidsaspekten gentemot såväl eleven som sitt eget behov av utveckling för att 
klara av rollen. Detta är ju en aspekt som bland annat i studien av Yvonne Sten(2006) togs 
upp av mentorerna som viktig förutsättning tillika brist i deras vardag för utövande av 
mentorskap. I sin avhandling konstaterade Nordevall att mentorrollen är viktig för elevens 
känsla av delaktighet och för lärandeprocessen. Hon höjde även ett varningens finger i slutet 
av sin diskussion, i relation till avsaknaden av styrdokument, att ”Mentorskapets betydelse 

 
 
7 



 
har dock tidigare påpekats i statliga offentliga utredningar om elever och ungdomars hälsa 
(SOU 2000:19; SOU 2006:77).” (Nordevall, 2011, s.110-111) och sade sig i relation till detta 
ställa sig frågande till framtida förutsättningar i och med nya skollagens borttagande av 
mentorstid i grupp mm. Nordevall (2011) uttryckte här en oro för en enligt henne förmodad 
försämring av just tidsutrymmet för mentorskap som hon sett som en förutsättning för 
skapandet av de kommunikativa relationer som behövs mellan mentorer och elever. Studiens 
resultat antydde summerat att avsatt tid är en viktig aspekt att ha med för ett lyckat 
mentorskap, men även att engagemang och dialog är minst lika viktigt. 

 

Både Sten(2006), Moberg Egfors & Trulsson(2007), Castell (2010), Lindkvist och 
Mohlin(2010) och Nordevall(2011) ger exempel på studier fokuserade på skolorganisationen 
och oftast utifrån ett lärar- och mentorperspektiv, endast någon med inslag av elevdeltagande. 
Studier med fokus på just elevers upplevelser och uppfattningar om hur mentorskapet utövas i 
relation till hur de skulle önska att det utövas tycks saknas. Det behövs en komplettering med 
ett rent elevperspektiv på området, där även eleverna får ge sin syn på mentorskapet. Detta 
som ett steg närmare delaktighet från samtliga parter som är intressenter i utformning av 
mentorskap lokalt, det vill säga rektorer, lärare, mentorer, elever och föräldrar. 

 

Slutligen så önskas här ta upp en relativt färsk studie från 2012 med ett elevperspektiv, som 
stöd för påståendet att det finns ett stort behov av att fråga eleverna mer och oftare ta del av 
deras upplevelser, åsikter och funderingar. Studiens titel är Skolk på gymnasiet – studiemedel 
och andra faktorers inverkan på ogiltig frånvaro och genomfördes av Andreas Eriksson 
(2012) och den behandlar bland annat frågeställningen ”Vilka faktorer inom skolan gör att 
skolkande elever väljer att inte skolka, och vad motiverar dessa elever till att närvara?”  
(Eriksson, 2012, s.3), där mentorskapet visade sig ha stor betydelse. Studien baserades på 
intervjuer av sex elever med över 20 % frånvaro på ett gymnasium i Norrland, där Eriksson 
själv arbetade då studien gjordes. Kopplingen till ämnesområdet mentorskap ur ett 
elevperspektiv och vikten av att ta reda på mer kring elevernas studiesituation och deras 
upplevelser av densamma blir tydlig genom resultatet i studien. Eriksson konstaterar i det 
avseendet bland annat att ”Vid tillfällen som elever framför som tunga under sina studier, och 
detta visar sig i form av skolk, så har mentorn en avgörande betydelse för att elever ska 
kämpa vidare.” (Eriksson, 2012, s.13). 

 

Summerat så ger alla dessa studier stöd för ett samhälleligt och vetenskapligt intresse att 
undersöka mer kring mentorskap och utveckla de resultat man hittills fått för att förstå mer om 
betydelsen av mentorskapet i gymnasieskolan. De visar även att vi behöver ta reda på mer om 
hur eleverna upplever och uppfattar sin skolmiljö och möjligheterna, tryggheten och stödet 
där samt vad deras egna tankar är om möjligheterna med mentorskapet. Detta för att bättre 
förstå om och i så fall hur vi eventuellt genom förändringar kring mentorskapet i 
gymnasieskolan kan förbättra elevers förutsättningar att klara sina studier och må bra i sin 
studiesituation. 

 

2.3 Källkritik 

 

Det viktigaste för studien avseende källorna i avsnitten bakgrund respektive tidigare forskning 
var att kontrollera att dokumenten var äkta och oberoende, att veta att det var 
förstahandsoriginal som användes och inga tolkningar. Därför vidtogs stor försiktighet i 
samband med val av källor och varifrån dessa hämtades. Extra noggrannhet vidtogs vid 
nedladdning från internet, som är känt för att kunna sprida förfalskningar. Länkar har därför 
även sparats med notering om datum för nedladdning respektive läsning och många har därtill 
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redovisats i käll- och litteraturförteckningen för studien. Främst svenska bakgrundskällor 

användes, vilka är kopplad till svensk lagstiftning i relation till tillämpningars verkan i svensk 
gymnasieskola. Det var dock svårt, i den uppsjö av handlingar som finns på skolområdet och 

under den relativt korta tid som uppsatsarbetet pågått, att hinna med att gå igenom allt i detalj 
som skulle ha kunnat vara av någon form av relevans för studien. Därför begränsades valet till 

att huvudsakligen använda de dokument som funnits mest omnämnda och relevanta i artiklar 

på internet, skolverkets hemsida och inom kurser i pedagogik på Uppsala universitet. När det 
gäller tidigare forskning så är det svårt att veta om man fått med det mest relevanta och 

intressanta när man letar i databaser genom internet. Jag har i detta sammanhang använt mig 
uteslutande av svenska uppsatser och forskningsrapporter då det är svenska gymnasieskolan 

jag vill undersöka. Endast undantagsvis söktes källor bland utländska rapporter, där det var 
betydelsefullt för definitionen av begreppet elevinriktat mentorskap och en beskrivning av det 

filosofisk formulerade ideala mentorskapet. Samtidigt så fanns inte så mycket relevanta 
forskningsrapporter på området mentorskap i gymnasieskolan att finna. Det som sågs som 

viktigast i relation till detta var att urvalet gjordes efter vad som ändå fanns att finna som var 

direkt kopplat till mentorskapet som företeelse i gymnasieskolan. Det blev därför en hög grad 
examensuppsatser i urvalet för tidigare forskning. Oavsett val av källor via internet så vidtogs 

försiktighet vid inhämtandet genom att i stort sett uteslutande sökt betrodda dokument med 
kända avsändare genom verifierbara nedladdningsställen eller länkar med tydliga användare 

(Esaiasson et al, 2007; Thurén, 2005). 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Mentorskapet har undersökts utifrån lite olika perspektiv i den forskning som presenterats i 

kapitel 2. Resultaten från tidigare forskning visar att det då fanns och troligen fortfarande 
finns problematik som behöver undersökas och belysas från flera håll. De ger stöd för 

påståendet att mentorns roll och funktion inom gymnasieskolan fortfarande kan se mycket 
olika ut i olika skolor då det fortfarande är mycket upp till skolorna själva att tolka och 

tillämpa de riktlinjer som finns. Man har i tidigare forskning även sett att det finns 
problematiska elevbeteenden där mentorskapet kan ha stor betydelse. Som komplement till 

den forskning som genomförts kring mentorskapet och dess utövande i gymnasieskolan sedan 

Lpf94’s införande, så är det intressant att närmare undersöka hur elever på lite olika skolor ser 
på mentorskapet i gymnasieskolan idag. Detta görs i denna studie genom att djupintervjua 

några elever på olika skolor för att höra deras syn på hur det fungerar, vad de behöver och 
önskar respektive saknar, samt varför det fungerar som det gör. Genom att gå mer på djupet 

och ta del av dessa elevers livsvärldar och lyfta fram deras förståelse kring betydelsen, 
funktionen och nyttan med mentorskap i gymnasieskolan kan en sådan studie kanske bidra till 

en bättre förståelse kring de primära behoven hos eleverna, hur de tänker och resonerar kring 
vad som är viktigt för dem. Här är det intressant att se på möjliga påverkande förklarande 

faktorer avseende deras berättade ageranden kring användandet av mentorerna, samt att få 
deras perspektiv på hur ett slags idealiskt mentorskap i gymnasieskolan kan se ut eller skulle 

kunna se ut. 

 

Mot denna bakgrund växer syftet med studien fram att ur ett elevperspektiv studera mentorers 
betydelse, funktion och nytta för elever i gymnasieskolan. I detta syfte ligger primärt att 
försöka beskriva några elevers berättade livsvärldar samt se på och försöka tolka hur de 
beskriver och förklarar sina egna beteenden i relation till mentorskapet. Utöver detta primära 
är syftet även att identifiera, beskriva och se på eventuella mönster som går att finna ur 
elevernas berättelser, samt låta eventuella gemensamt beskrivande begrepp mynna från det 
funna. Därtill är syftet att undersöka elevernas syn på ett enligt dem idealiskt mentorskap. 
Här blir det även naturligt att se på eventuella skillnader och likheter mellan elevernas 
berättelser kring synen på mentorskapet och agerandet i relation till detsamma, att eventuellt 
kunna dra preliminära slutsatser utifrån. 

 

3.1 De övergripande frågeställningarna   
 Hur beskriver eleverna sin syn på mentorskapet i gymnasieskolan? 




 Hur beskriver eleverna att de nyttjar sina mentorer i relation till sin studiesituation och 
varför? 



 Hur ser, utifrån elevernas berättelser, ett idealiskt mentorskap ut? 




3.2 Avgränsningar av arbetet  

 

I studien kom jag, med anledning av det tidsutrymme som medges, att behöva begränsa mitt 
arbete till att fokusera på några få och strategiskt begränsat utvalda elever och deras 
livsvärldar. Studien genomfördes därför med hjälp av en explorativ fåfallstudie av sex 
gymnasieelever på några olika skolor inom ett och samma län, med fokus på elevernas 
subjektiva berättelser. Jag begränsade även studiens urval till elever på studieförberedande 
linjer. Sammanlagt gör givetvis detta att studie inte kan göra några anspråk på generalisering, 
utan endast ha som mål att bidra med nya infallsvinklar och kompletterande kunskap ur ett 
elevperspektiv, att arbeta vidare med. 
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4 TEORETISKT UTGÅNGSLÄGE SAMT ANALYTISK ANSATS OCH 
METOD 

 
I detta kapitel beskrivs först det teoretiska utgångsläge som studien relaterar till. Sedan beskrivs och 
motiveras den metodologiska och analytiska ansatsen med fördjupning kring hur, vad och varför 
rörande studiens behov av valda analytiska ansats med tillhörande verktyg. Avsnitt 4.3 beskriver 
sedan de filosofiska synsätt som ligger till grund för tolkning och analys av resultatet. Slutligen 
beskrivs även tillvägagångssätt för inhämtande av empiri, samt arbete med analysen. 

 

4.1 Inspiration från grundad teori 

 

Det var som utgångsläge intressant för studien att induktivt undersöka ämnet mentorskap ur 

ett elevperspektiv. Önskar man se vad som finns att finna och generera relevant teori i de 

komplexa sociala strukturer som tycks kunna finnas i gymnasieskolan, istället för att pröva 

befintliga teorier, så är det särskilt lämpligt att använda metoden för grundad teori och 

narrativ analytisk ansats. Jag inspirerades i arbetet med studien av Barney Glasers (2010) 

syn på grundad teori, teori som kommer ur empiri, och växer fram ur materialet. Här är allt 

som kommer i forskarens väg betydande data och man blandar gärna både enkäter, korta 

eller längre observationer och korta eller längre intervjuer. Under processen ställs hela tiden 

data mot varandra och skapar tillsammans genom det såsmåningom en mättnad som ger stöd 

för ny teoribildning. Grundad teori växer långsamt och systematiskt fram genom ständigt 

nya jämförelser. Här jämför man alltså systematiskt olika typer av data ur empirin, om och 

om igen, i sökandet efter begreppsliga relationer, mönster. Enligt Glaser är grundad teori ”… 

upptäckten av det som finns och det som framträder.” (Glaser, 2010, s.14) och är i dess 

induktiva sökande huvudsakligen opåverkat av tidigare teorier. Syftet med användandet av 

grundad teori är att identifiera de undersöktas huvudsakliga intresse och för att åstadkomma 

detta krävs att forskaren från början har en mer allmän frågeställning, vilken sedan utvecklas 

under forskningsprocessen i takt med det som upptäcks. Det handlar om att söka och med 

tiden upptäcka den helhet som styr över delarna. Grundad teori är i det avseendet att se som 

en slags metod, ett tillvägagångssätt för att arbeta fram ny i sig ständigt prövad teori. Där är 

syftet inte att pröva befintliga teorier, utan att generera begrepp och ur processen finna 

hypoteser som sedan integreras och arbetas vidare med. Man arbetar här huvudsakligen med 

kodning av materialet för en slags preliminär hypotesgenerering och en slutlig integrering av 

dessa i en helhet, för att se hur allt fungerar tillsammans. Begrepp behöver då tillåtas att 

växa fram ur empirin, samtidigt som kategorierna genom detta synsätt framträder relativt 

snabbt. Det finns även inbyggt en upprepad jämförande kontroll, genom vilken teorin 

ständigt stäms av och uppdateras, för att hela tiden vara relevant. Syftet med denna metod 

för teoribildning är att redovisa hur teori växer fram ur data, framtagen genom teoretiskt 

urval. Grundad teori är enligt Glaser mer specifikt skapandet av en slags delteorier som 

handlar om och är tänkta att begränsat beskriva fenomen som berör en viss grupp människor 

och som förklarar beteenden(Bjereld et al, 2002; Esaiasson et al, 2007; Glaser, 2010; 

Hartman, 2001; Patton, 2002). 

 

I arbetet med denna uppsats fanns dock inte det tidsutrymme som behövs för att kunna 
använda grundad teoris metodologi fullt ut. Därför fick studien endast ta inspiration av 
metodologin, dess tanke och verktyg. Här arbetas med det induktiva förhållningssättet, där 
svar på frågeställningar söks utan styrning av redan befintlig teori. Forskaren blir då som en 
slags upptäcktsresande i sökandet av nya upptäckter i det som kommer i hens väg under 
resans gång. Det öppna förhållningssättet till det som berättades är nödvändigt här, för att så 
förutsättningslöst som möjligt utifrån empirin kunna sammanställa och analysera resultatet. 
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Det funna jämförs hela tiden i en process som pågår under resans gång, där det tolkas och 
analyseras om och om igen. Här blir forskaren en upptäcktsresande på jakt efter att se ”… vad 
som verkligen pågår” (Glaser, 2010, s.20). Behovet av inspirationen från grundad teori sågs 
främst här vara för möjligheten att studera det relativt outforskade och då kunna finna något 
som kanske skulle kunna ses som ”… intressant, originellt och värdefullt” (Glaser, 2010 
s.11). 

 

Det som kändes viktigt för studiens syfte var här främst att leta efter och använda relevanta 
men få begrepp, komna ur empirin som framöver även benämns som data. Likaså var det 

viktigt att de ur empirin funna viktigaste och mest frekventa områdena summerades i 
kategorier, för att redovisningen också skulle återges i en summerad beskrivning av svaren 

utifrån frågekategorierna, samt att dessa i sin tur skulle vara lätta att följa. I kategorierna som 
skapas ska funna egenskaper eller fenomen kunna placeras för att skapa den råda tråden 

genom studien. Att grunda teori genom arbetet, var ur inspirationshänseende ett sätt att i 
denna studie lämna det klassiska förbestämda och det som andra redan anser sig veta och ha 

funnit, till att finna nya sätt att se på ämnet. En synergieffekt vid användandet av grundad 

teori kan även vara att man under hela arbetsprocessen utvecklar sin egen förmåga att vara 
känslig för nya begrepp och företeelser inom det studerande området, något som förvisso 

också var intressant och nyttigt. Det kändes viktigt att ta inspirationen från det grundade sättet 
att finna teori, för att ta reda på vad mentorskap är och kan vara ur ett elevperspektiv. Jag gav 

mig så ut på en för mig outforskad resa, med målet att söka det som skulle finnas att upptäcka, 
där resans fortskridande under hela arbetets gång var den viktigaste förutsättningen för att 

göra detta möjligt (Glaser, 2010). 

 

4.2 Vygotskij och utvecklingsteori kring lärande och beteende 

 

Enligt Lev S. Vygotskij (1981) börjar den kognitiva utvecklingen i gruppen, socialt genom 
kommunikation. Denna kommunikation internaliseras så småningom av barnet och används 
till egna psykiska funktioner. Språket ses alltså som den absoluta förutsättningen för 
begreppsligt tänkande. Teorin ger att barnet går från att vara styrt av yttre saker i den 
omedelbara situationen till att utvecklas genom språket och då låta betydelserna och meningen 

i de olika situationerna vara bestämmande. Intellektuellt går denna utveckling genom faser 
som bestäms av hur barnet bildar begrepp som också relateras av barnet till varandra. Barnet 
går i sin utveckling från den första synkretiska fasen där allt är subjektivt och direkt genom 
trial and error. Till den komplexa fasen, då det börjar organisera objekten mer objektivt. Den 
sista etappen i den komplexa fasen kommer i puberteten och är det pseudobegreppsliga 
tänkandet. Denna etapp blir övergångsfasen till det begreppsliga tänkandet som till synes får 
begrepp att relatera mer logiskt till varandra, men handlar psykologiskt om komplext 
tänkande med abstrakta resonemang (Vygotskij, 1981). 

 

Ser man på de kreativa processerna i utvecklingen så skapar barnet enligt Vygotskij en 
verklighet som passar deras behov och intressen för stunden. Vygotskij menar här att barn 
genom fantasi och lek kan befria sig från begränsningar i en situation och skapar då n 
funktionell verklighet. Det ger oss i sin tur möjlighet att bättre förstå hur ett barn prövar sig 
fram i situationer för att skapa en verklighet utifrån en förklaring som fungerar tillräckligt för 
stunden (Vygotskij, 1981). Möjligen kan Vygotskij’ s teori hjälpa oss nå bättre förståelse för 
den av gymnasieeleven beskrivna verkligheten för denne och det beskrivna beteendet i 
relation till detta. Berättelser som sätter ord på olika händelser och placerar dem i kronologisk 
ordning kan hjälpa oss att förstå möjliga förklaringar till hur och varför. 
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4.3 Narrativ analytisk ansats och metod 

 

Med denna studie ämnas försöka bidra med något annorlunda, genom explorativa intervjuer 

som ser närmare på elevernas livsvärldar i sin studiesituation. I detta forskningssammanhang 
handlar det då om att undersöka det sätt vilket en individ uppfattar sin omvärld, samt de 

eventuella diskurser denne förhåller sig till och relaterar till i olika situationer, som 
förklaringar till ett beteende eller en värdering. Eleverna blir här såväl en slags informanter 

som respondenter, då de både berättar om hur deras livsvärld ter sig enligt dem samt om deras 
mer personliga upplevelser och åsikter (Bergström & Boréus, 2005; Dalen, 2007; Hyldgaard, 

2006; Marton et al, 1999; Márquez-Magaña, 2007). Livsvärlsbegreppet är även kopplat till 

fenomenologin (Kapitel 4.4.2). Grunden till undersökningen lades utifrån den narrativa 
metodologiska ansatsen, där man återrapporterar i stort sett hela intervjumaterialet i en 

förfinad och en slags komprimerad form, där kärnan är dess tolkning. Narrativ i sig är här 
något som berättas ha hänt, vare sig det är utifrån individens tankevärld eller från faktiska, det 

vill säga verkliga händelser. Narrativen blir ”… [som] uppsättningar av utsagor i bestämda 
sociala sammanhang.” (Bergström & Boréus, 2005, s.229). Slår man upp narrativ på ne.se 

(2013) så står det ” berättande, framför allt om texter som framställer händelserna i ett 
verkligt eller påhittat förlopp i tidsordning.” (ne.se, 2013). Narrativen är enkelt beskrivet 

bestående av utsagor med ingångs- och utgångstal, där ingångstalet är den del av ett narrativ 

där en berättelse börjar, hoppar in. Utgångstalet är slutledningen, avrundningen som den som 
berättar själv gör som en slags utvärdering av det berättade. Narrativ blir här summerat ett sätt 

att se på något berättat som en subjektiv utsaga, som kan förklara ett beteende i olika 
situationer (Bergström & Boréus, 2005; Rüsen, J., 2005; Vygotskij, 1981). 

 

En kvalitativ intervjus data kan dock aldrig ses som en källa för att finna förklaringar, utan 
består av subjektiva berättelser och observationer av de berättande, vilka analyseras subjektivt 
av den tolkande forskaren. Dessa data kan endast göra visa på möjliga förklarande faktorer, 

vilka behöver undersökas mer omfattande och jämföras med flera typer av data om och om 
igen tills forskaren förhoppningsvis uppnår en mättnad och mönster framträtt. Med inspiration 
hämtad av grundad teori, där detta arbetssätt används, ämnar jag göra ett första 
datainsamlingssteg i en process mot ökad förståelse. Detta för att sedan analysera data för att 
se på innehållsliga mönster och om dessa bildar en helhet (Backman, J. 1998; Glaser, 2010). 
Med detta menas inte att det endast genom en intervju av en elev går att förklara de berättade 
beteendena, utan mer som ett första steg få kunskap kring de berättandes livsvärldar och nå 
ökad förståelse för densamma. Däri ligger det således i forskarens uppdrag att här främja 
berättandet och låta berättelserna flöda fram fritt. Det kan även främja individens förmåga att 
själv reflektera under samtalet och på så vis ge berättelser som stärker varandra som möjliga 
förklaringar. Med hjälp av forskarens induktiva förhållningssätt under intervjun och holistisk-
innehållslig analytisk metod öppnar intervjun upp för möjligheten att se mönster att arbeta 
vidare med. 

 

Det stod klart redan från början i planeringen av studien att det för studiens syfte behövdes en 
kvalitativ analysmetod, med fokus på att se djupare på det sagdas innebörd och att komma 
nära eleverna för att förstå mer om hur de upplever och tolkar sin livsvärld. För att få så 
mycket användbar data som möjligt utifrån studiens syfte och det tidsutrymme som fanns 
valdes verktyget kvalitativa intervjuer, som är det undersökande, prövande sättet att intervjua. 
För att komma så nära som möjligt och få ta del av de intervjuades egna berättelser samtidigt 
som forskaren förvissar sig om att beröra studiens frågeställningar behövs en halvstrukturerad 
livsvärldsintervju. När man här ställer ledande frågor som testar den intervjuades tidigare 
svar, så fungerar de som verifierande. Därtill noteras hela tiden den intervjuades kroppsspråk 
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för att värdera det som sägs. Ibland diskuteras just ledande frågor som en svårighet, men här 
förstärker den ledande frågan eller påståendet ofta den intervjuades svar, ihop med 
observation av kroppsspråket under intervjun. Den intervjuade kan därtill reflexivt värdera 
sina svar under intervjun och därigenom utvecklas och se egna förklaringar till det egna 

beteendet. Forskaren behöver då använda sig av ett så fördomsfritt och öppet förhållningssätt 
som möjligt för att skapa en tillåtande atmosfär för öppen reflektion under samtalet. Med stöd 
av genuint visad nyfikenhet och en tillåtande attityd ställs frågor som visar det genuina 
intresset för det subjektiva hos den intervjuade, utifrån deras uppfattande av sin livsvärld. 
Målet är här ett slags delande av den intervjuades livsvärld, där intervjuaren i det lyckade 
fallet får ta del av det den intervjuade själv ser under intervjun och på så vis når bättre 
förståelse för det sagda. Genom ständig reflektion tolkas det som sägs, i förhållande till hur 
det sägs och i relation till den diskurs som tycks råda i den sociala praktiken omkring den 
intervjuade (Bergström & Boréus, 2005; Kvale, 1997; Patton, 2002). 

 

Här finns en önskan om att lyfta fram det eleverna berättar och se på möjliga förklaringar 
kring vad, hur och varför, det vill säga förklaringar till hur det hela hänger ihop. Anpassat till 
studiens syfte och frågeställningar valdes postmodernismens lite friare synsätt på narrativ 
analys där man ser på det berättade med mer djupgående och nyanserad blick och har ett 
holistiskt – innehållsligt förhållningssätt i analysen. Narrativen ses här social kontext, där 
beteende skapas i interaktion och kan kopplas till de diskurser som råder vid respektive skola. 
Narrativ analys hjälper forskaren att se helheter och de eventuella mönster som finns att finna, 
de eventuella gemensamma sociala sammanhangen, som möjliga förklaringar till vissa 
beteenden. Forskaren ser här på och analyserar olika avsnitt eller stycken i materialet med 
fokus på innehållet i det som sägs, inte på frekvens av ord eller kopplingar av ord med andra 
ord. Delarnas mening analyseras”… i ljuset av det innehåll som träder fram i resten av 
narrativen” (Bergström & Boréus, 2005, s.236) 

 

Denna typ av studie görs bäst med få kärnbegrepp. Här använder man sina personliga 
egenskaper som givna förutsättningar ihop med en medvetenhet om behovet av särskild 
lyhördhet, för att finna och komma fram till dessa kärnbegrepp. Nyckeln till narrativ analys är 
reflektion och att genom varje steg, i varje situation, reflektera i relation till det studien syftar 
till. Samtidigt är reflektion något högst subjektivt. Behovet av att låta kategorierna framträda 
själva under studien och låta begreppen växa fram ur empirin är stort, men samtidigt är det ju 
hela tiden det subjektiva som gör tolkningarna och valen. När jag lägger fokus på den 
berättandes egen syn på det undersökta och kontexten, vad som gjorts/hänt, var, när 
någonstans, med/av vilka och en eventuell förklaring till varför, så ger det narrativa 
analyssättet en nyanserad mening åt det sagda och det i många fall även osagda. Använder jag 
narrativ som ett sätt att både återge och koncentrera elevernas berättelser utifrån hela samtalet, 
så kan jag ge exempel på elevernas beskrivna förståelse av deras egen livsvärld, som 
eventuella mer övergripande förklarande mönster till ageranden hos dem (Bergström & 
Boréus, 2005; Dalen, 2007; Hjerm & Lindgren, 2010). 

 

Visa typer av berättarfrågor ger oftare längre hela svar. Men även om det sagda emellanåt kan 
bli som fragment och ofullständiga meningar, så kan den narrativa ansatsen ändå skapa 
berättelser av det sagda, ur dess sammanhang. Om samtalet i sig inbjuder till reflektion och 
sidospår runt den intervjuades omständigheter, så kan detta, i de fall eleverna själva endast har 
få egna längre berättelser, ändå ge en historia att återberätta. Samtidigt kan eleverna, när de 
berättar hur de tänkt och gjort eller gör och på något sätt i sammanhanget förklarar varför, 
reflektera. De får på så vis en slags bekräftelse på den egna förklaringen till beteendet i en 
social kontext. Här är avslöjandets mening med det narrativa, nyckeln till analysen. Det är här 
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intressant att djupare se på vad som ligger bakom den egna förståelsen och tolka det i ett 
större sammanhang. Här ser man systematiskt på betydelsen av det sagda utifrån utgångsläget 
att i början se mer detaljorienterat på det som sägs, för att sedan se på detaljerna i ett större 
sammanhang, som i en del av en helhet. Här fokuseras kommunikationen och dess riktning, 
vad som värderas som viktigast i materialet och vilka slutsatser som dras i berättelserna eller 
som kan dras ur berättelserna. För att skapa så god kvalitet som möjligt används få 
kärnbegrepp, vilka kan underlätta för andra att följa och förstå det som uttryckts. Studien blir 
då sparsam i sin bredd avseende begrepp och begreppsförklaringar. Samtidigt återges 
dialogens resultat med hjälp av många citat, tänkta att hjälpa läsaren att återskapa 
berättelsernas grund och att på så vis också kunna följa det tolkade och funna (Bergström & 
Boréus, 2005; Dalen, 2007; Kvale, 1997). 

 

Narrativ analys handlar här summerat om en systematisk tolkning av elevernas tolkande av 

sig själva i sin livsvärld. Analysen ger här mening åt helheten för det berättade. En idealisk 

berättelse kan ge en möjlig förklaring till slutresultatet där historiska händelser får en mening i 
helheten. Berättelserna var för sig är inte att se som en förklaring för ett visst beteende, utan 

handlar om den förståelse eleverna har av sin egen livsvärld och den tolkandes förståelse av 
densamma, kommen från ett minne av en specifik händelse. Narrativ analys kopplar ihop data 

från berättelser och ger förklaringar till en helhet. Här är det kvalitativa arbetssättet viktigt för 
att nå en närmare förståelse för hur eleverna tänker om, och uppfattar sin respektive livsvärld, 

det vill säga sin egen närmaste omvärld. Då det huvudsakliga intresset låg i att leta efter och 
upptäcka nya dimensioner hos mentorskapet ur ett elevperspektiv, så var det viktigt att göra 

en tydlig explorativ studie och se på helheten, vad som framkom och som var tidigare relativt 

outforskat. Med narrativ analytisk ansats genomfördes en slags resa in i elevernas värld, för 
att få syn på vad som finns där och för att förstå elevernas relation till mentorskapet samt vad 

som ligger bakom den. Mitt antagande var här endast att mentorskapet ur individhänseende 
kommit att betyda olika saker för olika elever. Studien fokuserade på att se på vad som gjorts, 

vad som hänt, var, när, med vem och/eller av vilka och hur den intervjuade berättade dessa 
saker, i vilka sammanhang. Allt detta har betydelse för förståelsen av helheten, för att få 

möjliga förklaringar till skeenden, samt vad de lett till, att arbeta vidare utifrån (Bergström & 
Boréus, 2005; Rüsen, 2005). 

 

4.4 Utgångspunkter för studien i övrigt 

 
För förståelsen av studiens syfte, motiv och upplägg beskriver jag nedan de filosofiska utgångspunkter 
som ligger till grund för studiens upplägg. Dessa handlar om definitioner av mentorskap, i avseendet 
studiesituationen och relationen mentor - elev, samt om kunskapssyn, människosyn och synen på 
inlärning. 

 

4.4.1 Definitioner av mentorskap 

 
I den webbaserade Nationalencyklopedin (ne.se, 2013) så står det, där man söker på 
mentorskap och mentor, denna definition; 

 
me´ntor, uppfostrare, lärare; i nyare språkbruk särskilt den äldre, erfarne chef 
som på företagsledningens uppdrag vägleder en eller flera yngre medarbetare i 
deras personliga och professionella utveckling. (ne.se, 2013) 

 
Detta kan ses som ett exempel på att det finns mycket skrivet om mentorskap utan tydliga 
definitioner för och beskrivningar kring vad just mentorskapet kan innebära, och då särskilt i 
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avseendet att vara eleverna till gagn inom gymnasieskolan för det ändamål som var avsett. 
Trots allt finns en kanske inte alldeles enkel, men målande beskrivning som kan passa att 
beskriva det moderna och positiva mentor – elevrelaterade mentorskapet i högre skolformer 
idag, där Leticia Márquez-Magaña på Francisco State University definierar mentorskapet 

generellt som “A dynamic reciprocal relationship in a work environment, between an 
advanced career incumbent (mentor) and a beginner (protégé), aimed at promoting the 
career” (Márquez-Magaña, 2007, s.5). Hon säger sig vidare förklara, bland annat med hjälp 
av att citera filosofen Emerson, att betydelsen av mentorskap, genom dess empati och delande 
av vår livsvärld, blir ett slags frigörande och vidgande av den egna förståelsen av våra tankar 
och känslor och förmågor. Hon beskriver det också att vi genom mentorskapets spegling av 
oss själva utvecklas. Här blir mentorskapet en roll som i högre grad utmanar den som ikläder 
sig titeln, förutom den grundläggande definitionen av mentorskap oavsett situation. Det 
handlar om en mer erfaren person tar till sig en adept (lärjunge) i något sammanhang, för att 
överföra kunskap och genom detta hjälpa adepten till utveckling inom det område som är 
aktuellt, till exempel ett yrke, en religion, en karriär osv. 

 

Gymnasieskolans mentorskap kan enligt Lpf 94 och de statliga utredningarna inom skolan ses 
vara tänkt att underlätta klivet för den unge från grundskolans enhetsskola till 
gymnasieskolans vägval. Mentorskapet som funktion kan här även ses vara tänkt att ha 
betydelsen att ge eleverna största möjliga stöd och vägledning genom denna utvecklingsfas, 
liknande hur Márquez-Magaña(2007) beskriver rollen som mentor. Mentorskap i form av 
handledare inom utbildning och personlig utveckling innebär då olika saker i olika faser, 
precis som man i SOU 2002:120 hävdar med referens till Dreyfus & Dreyfus fem 
lärandestadier. Dessa lärandestadier kräver olika handledning, anpassat till att man som adept 
vid första kontakten med ett nytt fenomen inte ens förstår det och att man som adept först i 
nästa steg, då fenomenet blir bekant, börjar förstå. Slutligen i framtida steg blir så adepten 
tillräckligt bekant med fenomenet, för att direkt se och kunna handskas med det, liksom kunna 
se samband mellan fenomenen. Det innebär i sin tur då att den som blir mentor behöver fånga 
upp eleven (adepten) där den är, för att leda den genom alla stadierna ”… [från] förvirrad 
nybörjare /…/ [till] mästare..” (Egidius, 1999, s.230) 

 
I  en  relativt  färsk  artikel  av  Shiri  Noy  och  Rashawn  Ray  (2012)  Graduate  Students’  
Perceptions of Their Advisors: Is There Systematic Disadvantage in Mentorship?, i The 

Journal of Higher Education, framförs vidare betydelsen av mentorskap inom högre studier 
som en viktig funktion för studentens utveckling både socialt och kunskapsmässigt med ref. 
till bland annat ett citat från The National Education Association 1993, där man på sidan 7 
definierar mentorskapet som “as a process in which one person, usually of superior rank, 
achievement and prestige, guides the development of or sponsors another person, who is seen 
as the protégé.” (Noy & Ray, 2012, s.878). Noy & Ray(2012) beskriver vidare att mentorer 
inom högre utbildning har en roll som innebär att de bör vara en förebild, ge råd och stöd, 
bidra till nätverkande och ge information för att ge studenterna det mentorskap som behövs 
genom studietiden. Detta förefaller vara en god tanke i förhållande till begreppet mentorskap 
och dess tolkat goda föresatser, men kan även här behöva vidareutvecklas i en mer tydligt 
beskrivande och situationsanpassad roll, utifrån ett elevperspektiv. 

 

4.4.2 Kunskap, inlärning och människosyn 

 
Studien utgår i övrigt i dess analytiska fas från ett hermeneutiskt synsätt för kunskap, där 
lärandet som uppfattande av fenomen är av stor betydelse. Detta synsätt tycks även ha varit 
centralt inför skapandet av Lpf 94. Inom hermeneutiken ses handlandet som bestämt utifrån 
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en struktur av det uppfattade som möjligt, utifrån det som varit och är. Ett slags sunt 
förnuftsmässigt agerande utifrån individuella förväntningar, baserade på erfarenheter. Det 
handlar om hur jag förstår världen och mina förutsättningar och möjligheter i den. Här utgår 
studien från att se människan främst som en självständig aktör som handlar medvetet i olika 

situationer, men även som undermedvetet handlande i relation till de diskurser som råder 
kring denne. Det ena utesluter då inte det andra, när människan som aktör kan ta ställning till 
de val hen medvetet reflexivt ser som möjliga i relation till en önskvärd utgång och i ett 
strukturstyrt sammanhang ändå handla undermedvetet i förhållande till den givna situationen. 
Detta sker i relation till ett ibland outtalat, men uppfattat regelverk som skapats inom ett 
område, en miljö, där individen agerar inom ramarna för det givna, utan att ifrågasätta eller se 
sig ha egna val. Den hermeneutiska pedagogiken tillskriver skolan ansvaret att ge elever den 
värdegrund utifrån vilken de skapar sin livsvärld att hela tiden utvecklas genom (Kvale, 1997; 
Egidius, 1999). 

 

I analysen finns även en fenomenologisk människosyn, vilket beskrivande får betydelsen att 

det vi uppfattar är det som visar sig för oss här och nu samt handlar om det som är verklighet 
för oss i stunden, i det aktuella sammanhanget eller det spontana agerandet. Det är intressant 

för lärandet och beteendet här. Fenomenologin är i en vidare betydelse beskrivandet av hur 
världen ser ut för en enskild individ, vilket skapar förutsättningarna för hans eller hennes 

uppfattande av dennes möjligheter och begränsningar. Allt vi lär oss genom erfarenhet 

påverkar oss och vår uppfattning av och om nya fenomen, utifrån hur vi uppfattat tidigare 
fenomen och tolkat dess betydelse i en given situation. Fenomenologin menar också här att vi 

måste försöka förstå och lyssna på hur människor tänker kring sig själva och sin livsvärld, sin 
omvärld, för att riktigt förstå och förklara deras känslor, deras beteenden och orsakerna till 

dessa. Här menas att det intressanta är att ställa frågor till elever, vilka ger kunskap om hur de 
tänker kring och ser på, respektive uppfattar, mentorskapet. Detta för att i nästa steg se på hur 

deras beteende är kopplat till det. Det blir även intressant då att fråga dem vilken betydelse 
mentorskapet haft för dem i deras utveckling och erfarenheter i gymnasieskolan enligt dem 

själva. Här är besöket in i elevernas inre tankar, in i deras inre värld det viktiga i 

sammanhanget, för att väl där försöka förstå mer om vad, hur och varför(Egidius, 1999; 
Hyldgaard, 2006; Marton, Dahlgren, Svensson & Säljö, 1999). 

 

4.4.3 Källkritiska reflektioner och etiska överväganden 

 

När det gäller respondenterna i samtalsintervjuerna, som studien grundats på, så visste jag att 
det var viktigt att reflektera, att försöka beskriva och motivera så bra som möjligt hur jag 
gjorde mitt urval av elever och varför jag gjorde som jag gjorde för att nå dem och hantera 
våra kontakter, ur källkritiska och etiska aspekter. Det första jag i det avseendet tänkte på var, 
hur jag skulle komma i kontakt med elever och få deras kontaktuppgifter, utan att riskera att 
de skulle bli utsatta för påtryckningar eller nyfikenhet från skolan, dess anställda och elever 
som ej skulle vara med i studien. Jag reflekterade mycket över de deltagande elevernas 
integritet, hur jag skulle kunna skydda den på bästa sätt och hålla en så god kvalitet på studien 
som möjligt. Jag behövde kunna lova eleverna både konfidentialitet och avidentifiering så 
långt det går mot anonymitet, samtidigt som jag ville stärka trovärdigheten hos mina källor. 
Jag behövde alltså finna ett sätt att få kontakt och samtidigt skydda källorna. Det kändes då 
viktigt att hålla så få som möjligt informerade om undersökningen och även be dem som skall 
intervjuas att inte prata om undersökningen med andra mer än nödvändigt under det att den 
pågår. Samtidigt behövde vara tydlig med varför detta var så viktigt för helheten och syftet. 

Jag behövde även vara tydlig med mina etiska löften att avidentifiera skolor och elever i mitt 
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arbete och att förvara medgivanden och intervjuunderlag konfidentiellt (Bergström & Boréus, 
2005). 

 

För att det skulle bli mera ett samtal mellan två individer, än en stel utfrågning, så var det 
viktigt att träffas på en så neutral plats som möjligt, i en avslappnande, trygg och bekväm 
miljö. Jag behövde underbygga en hög trovärdighet hos eleverna som källor, stärka deras 

oberoende och minimera tendens av andra influenser. Hade vi setts hemma hos dem eller 
någon annanstans helt ifred, så hade det kunnat bli överdrivet hemligt och spänt, som om det 
vi skulle prata om var något farligt närgånget. Det var istället viktigt för studien att eleverna 
kände att det är naturligt och intressant med deras åsikter, att de kunde berätta fritt om sina 
erfarenheter, upplevelser och reflektioner kring ämnet mentorskap och nyttan för dem och 
enligt dem. Samtidigt skulle eleverna helst uppfatta att de kunde smita undan lite från 
skolmiljön i en stund för reflektion och avstånd till den vardagliga inverkan som annars 
kanske kan styra eller hämma deras förmåga att reflektera och tänka friare (Esaiasson et al, 
2007, Kvale, 1997; Thurén, 2005). Givetvis är människor olika och påverkas på olika sätt, 
varför jag föreslog platser att träffas, men även öppnade upp för att det ytterst var eleven som 
fick ge önskemål om tid och plats. Det kan jag efteråt också se som en god grund för den 
respektfulla och samtidigt mer avslappnade samtalsintervjun. 

 

Trovärdigheten hos källan vid intervjuer är ju ändå en kritisk punkt, eftersom jag aldrig kan 
vara helt säker på att det som sägs under en intervju är opåverkat. Jag känner dock, då 
eleverna inte torde ha några medvetet dolda motiv till att delta i studien, att mina intervjuade 
elevers utsagor är skäligen opåverkade i det avseendet. Sambandet i tid kan dock ändå vara en 
svårighet, att tolka det av den intervjuade sagda om förhållanden som varit under en längre 
period samtidigt som vi samtalat om nutid. Det är lätt att glömma och det finns saker som 
påverkar att man kan minnas färre saker och lite annorlunda än de faktiskt var när det gäller 
vad man faktiskt gjort eller sagt och vad någon annan gjort. Det som handlar mer om 
återkommande rutiner och processer är lättare att minnas. Men här kan detaljerade citat ihop 
med engagemang och säkerhetsfaktorn hos källan stärka trovärdigheten. I övriga hänseenden 
har minnet här mindre betydelse, då den egna upplevelsen av fenomenet mentorskap är 
viktigast, hur det upplevs i den intervjuades egen livsvärld, baserad på dennes tid i 
gymnasieskolan och uppfattningen om hur den varit och är (Thurén, 2005). 

 

Här gällde det för mig som intervjuare att, förutom att förhålla mig empatiskt och nyfiket, 
träna på personlig reflektion. I såväl källkritiska analyshänseenden och i den narrativa 
analysens grundstenar hör det till att jag ständigt reflekterar över min egen förförståelse i 
relation till de möjliga tolkningar som finns, innan jag till sist med stöd av det sagda i sin 
helhet kan göra mina ställningstaganden. Man tolkar oftast ord och uttryck spontant i relation 
till egen förförståelse. Därför var det här viktigt att jag med hjälp av reflektion under 
samtalens gång ifrågasatte mina egna spontana tolkningar och bad de intervjuade att 
förtydliga och förklara vad han eller hon menade eller fick denne att utveckla det sagda. Om 
jag inte tänkt på detta var risken större att ord och uttryck av mig satts i sammanhang som gav 
en betydelse som den intervjuade inte alls ämnat eller menade. Med ständig reflektion såg jag 
alla former av tolkningar som preliminära och subjektiva i intervjusituationen. Jag arbetade 
för att under det fortsatta samtalet vänta tills jag fick de preliminära tolkningarna bekräftade 
eller dementerade. Det handlade om att träna på att förstå och sätta sig in i de intervjuade 

elevernas livsvärldar, för att tolka det sagdas betydelse i sammanhanget (Dalen, 2007). 
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4.5 Intervjustudien 

 
I detta kapitel beskrivs först urvalet för och upplägget av studien, sedan utformandet av intervjuguiden 
och slutligen hur intervjuerna bokades, genomfördes, bearbetades och analyserades. 

 

4.5.1 Urval och upplägg 

 

I grundad teori blir det bästa urvalet genom s.k. teoretiskt urval av intervjupersoner, vilket 
bådar för ett urval som ger bästa möjliga variation och ett tillräckligt stort analysmaterial, 
vilket kan bli resurskrävande, men ökar möjlig validitet. Samtidigt är det vanligt att man 
kombinerar formella och informella samtal, observationer och andra typer av metodverktyg 
för att skapa ett omfattande arbete med hjälp av grundad teori (Glaser, 2010). Då jag hade 
begränsat med tid och resurser lät jag mig endast inspireras av grundad teori. Genom det 
anpassade jag även urvalet till ett strategiskt. Urvalet gjordes därför utifrån geografisk 
bekvämlighet och med ett bestämt antal intervjuer i förväg, vilka jag trodde skulle kunna ge 
den variation jag var ute efter och som skulle kunna göra studien rättvisa. Målet var här att 
belysa elevers olika uppfattningar med viss förväntad variation. 

 

Av såväl etiska som praktiska skäl samt möjliggörande av ökad validitet så valdes att 

intervjua elever som fyllt 18 år. Dessa skulle enligt det teoretiska urvalskriteriet även ha haft 

en mentor under minst två år, för att ha hunnit reflektera över och haft erfarenhet över tid. 
Valet att se på just studieförberedande linjer och en bredd på skolor istället för bredd på 

utbildningsinriktningar, gjordes för att en begränsning var nödvändig och då 
studieförberedande linjer har som mål att förbereda eleverna för studier på högre nivå och 

mentorskapet då kanske kan ses som extra viktigt för elevens utveckling, för att hen ska klara 
av att studera vidare. Mentorskapet som roll kan antas ha helt andra förutsättningar och behov 

på mer yrkesinriktade gymnasieutbildningar. Jag valde här så som ytterligare ett steg i min 
begränsning att göra mitt urval av elever från linjer med naturvetenskaplig inriktning 

respektive samhällsvetenskaplig inriktning, så att antalet skolor att sprida studien på inte blev 

alltför många. Samtidigt önskade jag genom resultatet skildra en något bredare bild av 
gymnasieskolelevers uppfattningar än att bara begränsa mig till endast en studieinriktning. 

Variationen i övrigt tänkte jag mig kunna visa genom valet av olika storlek på och typer av 
skolor. Jag önskade även helst intervjua lika många elever av båda kön, trots att urvalet här i 

sig inte var i avsikt att söka svar på om genus påverkat resultaten. Det var dock skäligt att ha 
med lika många av båda kön så att genusfrågan i sig inte riskerade att ifrågasätta resultatet. 

Urvalet gjordes ifrån såväl kommunala som privata skolor, vilka av geografisk bekvämlighet 
blev fyra skolor inom ett län i Mellansverige. Urval och kontaktförsök resulterade i ett 

elevdeltagande från tre kommunala gymnasieskolor med lite olika upplägg och storlek, samt 
en privat så kallad gymnasial friskola. 

 

Själva valet av skolor föll sig på ett par referenser som kom i min väg i samband med arbetet 
med urvalet av skolor. Dessa kontakter hjälpte mig att få ett klartecken från ett par skolor för 
utlämnande av elektroniska postadresser till samtliga avgångselever där i urvalsgruppen. För 
att få kontaktinformation till elever i tillräckligt många skolor inom urvalsgruppen, så gjorde 
jag ett kompletterande urval genom att ringa några skolor som gav den bredd av skolor vilken 
jag tänkt mig. I alla kontakter med skolorna respektive med eleverna, så bad jag om att man 
inte diskuterar studien med andra för att skydda studiens resultat och skydda eleverna. 
Eleverna bad jag främst att tänka på detta under intervjuperioden. I samtliga fall informerades 
om att ett fåtal intervjuer ämnades bli genomförda, att de deltagande elevernas identitet eller 
skolor inte kommer att finnas med i uppsatsen och att elevernas namn kommer att behandlas 
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konfidentiellt. Jag kontaktade även bara ett fåtal elever per skola i taget, dels för att inte störa 
eleverna i onödan, men även för att minimera onödigt och eventuellt för studien negativt kring 
prat på skolorna. 

 

Första valdes att skicka ett elektroniskt brev med en intervjuförfrågan (Bilaga 1) till två 

slumpvis valda elever tillhörande de skolor varifrån elektroniska postadresser erhållits, varav 
en kille respektive en tjej per skola. Här försöktes slumpvis få med en blandning av elever att 

intervjua, från båda studieinriktningarna samhällsvetenskaplig- respektive naturvetenskaplig 

linje. I brevet berättades om syftet och bads om elevens hjälp genom hens medverkan i en 
intervju. Responsen var positiv och snabb på någon skola, och trögare på några andra, där det 

blev nödgat att efter en tid skicka förfrågan till nya elever, samt påminna dessa innan jag fick 
respons. Avseende en skola hade endast mobilnummer erhållits till eleverna och ett 

textmeddelande via mobilnätet skickades där istället med en lite kortare variant av 
brevförfrågan samt en fråga om jag fick ringa upp och berätta mer (Bilaga 2). Här fick jag 

respons direkt. Då sex relativt omfattande intervjuer med informanter från fyra representerade 
gymnasieskolor var genomförda, så skickade jag inte fler förfrågningar. Dessa intervjuer gav 

tillsammans en variation samtidigt som mönster uppenbarat sig. Utifrån det totala antalet 

elever som fått elektroniskt brev om studien så var bortfallet i fråga om respons cirka 50 %, 
vilket kan ses som gott, då det var en tuff studieperiod med mycket sluttentor för de flesta av 

eleverna som ingick i mitt urval. Intervjuerna bokades successivt under arbetet med studien 
och genomfördes två stycken per kalendermånad, från slutet av mars till början av maj 2013. 

 

4.5.2 Intervjuguiden 

 

Mycket reflektion och tid lade på formuleringen av det verktyg som var tänkt att vara ett stöd 

under empirifasen. Metoden i sig gav dock intervjuguiden (Bilaga 4) rollen att endast komma 

att användas som initialt stöd och avstämningsunderlag under samtalen. Det var här viktigt att 

försöka få med frågor kring de områden som kan tänkas öka förståelsen kring individens 

livsvärld och hans eller hennes associationer och referenser. Det var en svårighet här att i 

förväg veta vilka frågor som skulle komma att fungera bäst i djupintervjun och även en 

svårighet att veta vart intervjun skulle komma att ta vägen, när det handlar om de intervjuades 

berättelser utifrån sina livsvärldar. Frågor dyker upp under resans gång och svar på de i förväg 

förberedda stödfrågorna blandas med berättelser om saker man som intervjuare inte alls hade 

kunnat förutse skulle beröras. Därigenom är det svårt att ha en strikt intervjuguide. Här var det 

istället viktigt att skapa och en intervjuguide att kunna återgå till, stämma av emot och initialt 

bara ha som uppslag till att ställa mer övergripande berättarfrågor som initierade samtal, för 

att sedan låta samtalet mynna ut i sidospår, som gav fyllighet och förståelse för det sagda. Lite 

längre ledande frågor längre fram under intervjun fick hjälpa till att få synsätt mm bekräftade, 

enligt det modernare synsättet inom samtalsintervjun. Samtidigt når man med ledande frågor 

än mer kunskap, där frågorna leder in samtalet på inriktningar som är högst relevanta för 

studien, men som annars kanske inte berörs. Allt sammantaget var tänkt att ge mig tillräckliga 

data för att underlätta att jag under resans gång och senare i resterande analysarbete skulle 

förstå betydelsen av ord och iakttagelser, uttalade värderingar mm. (Dalen, 2007; Patton, 

2002; Kvale, 1997). Frågor skapades i syfte att få berättelser och reflektioner från eleverna 

både om deras egna upplevelser med egna mentorsrelationer och om sådant de sett, hört och 

upplevt genom andra, för att få en slags helhet kring elevens syn på och uppfattning av och 

om mentorskap och varifrån det kan härledas. Så skapades en intervjuguide, där tre 

huvudområden fick ange de viktigaste områdena som behövde beröras, för att ge svar på mina 

frågeställningar. Här arbetades med uppdelningar i tre övergripande områden; 

bakgrundsförhållanden i relation till uppfattningar, generella uppfattningar baserat 
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på reflektioner och diskussion med och om andra elever, personliga praktiska och 
åsiktsrelaterade erfarenheter och uppfattningar kring av mentorskap och dess betydelse. Det 
sista området berörde lite mer specifikt avslutande personliga åsikter, synpunkter och 
eventuella reflektioner. Dessa var tänkta att samverka och ge ett tillräckligt djup i empirin, för 
att möjliggöra en narrativ analys av holistisk – innehållslig karaktär (Dalen, 2007; Patton, 
2002; Kvale, 1997). 

 

4.5.3 Empirin 

 
Datainsamling samt analys har genomförts utifrån vald metod och analytisk ansats.  
Under intervjuerna var det viktigt att eleverna kände sig trygga och bekväma. Lite mindre 

Caféer föreslogs i relation tillgänglighet för eleven, samtidigt som den intervjuade tillfrågades 

om eventuell önskvärd plats och tid. Endast en av intervjuerna genomfördes i ett rum på 
elevens skola. Här var det eleven som föredrog att vi sågs på skolan, då hen hade ett 

fulltecknat schema som gjorde det önskvärt. Vid intervjutillfällena informerades de 
intervjuade igen om studiens syfte och användningsområde, samt om de etiska principerna 

avseende konfidentialitet och anonymitet. Här användes även en medgivandeblankett som ett 
slags bekräftat samtycke från eleven till intervjun och materialets användning och hantering, 

men även ett slags etiskt löfte från mig som student, att skydda elevernas integritet. 
Blanketten fungerade också som ett slags avstämningsverktyg, för att stämma av så att de 

intervjuade fått och tycktes ha förstått information om sina rättigheter och de etiska delar som 

berör studien, enligt de forskningsetiska principerna (Bilaga 3; Vetenskapsrådet, 2011). 
Eleverna tillfrågades om det gick bra om jag spelade in samtalet på en mobiltelefon med 

memofunktion, vilket samtycktes till av samtliga intervjuade. Merparten av eleverna tycktes 
även så småningom nästan glömma bort att samtalen spelades in. Intervjuerna baserades 

sedan på ett öppet och nära samtal som där intervjuaren oftast var den som initierade samtalet 
i starten, men där den intervjuade relativt snabbt blev den som styrde resan. Intervjuerna 

hamnade på detta sätt även lite ut i sidospår emellanåt, vilket också var intressant för studien 
som helhet, då det gav fyllighet åt det sagda vid återkopplingen till studiens frågeställningar. 

Endast enstaka gånger behövde den intervjuade styras lite tillbaks till de beröringspunkter 

som behövdes för att få så mycket data som möjligt återknutet till mentorskapet. Samtalen 
varierade bara lite i tid, och pågick i ungefär en och en halv timme. 

 

Kvale säger i princip att det bästa är korta intervjufrågor och långa intervjusvar och att de 
intervjuade är ”… samarbetsvilliga och välmotiverade, de är vältaliga och kunniga” (Kvale, 
1997, s.135). Samtidigt betonar han vikten av att intervjuaren följer upp det mest intressanta i 
de svar som ges och klargör dess betydelse i relation till frågeställningen. Detta tankesätt 
användes så långt som det var möjligt under intervjuerna, där eleverna huvudsakligen tilläts 
och uppmuntrades att prata fritt. Vid inledningen av samtalen användes mest öppna kortare 
frågor, tills berättandet kom igång och det då var möjligt att mer och mer bara följa den 
intervjuades berättelser dit resan gick. Ibland följdes det berättade upp med såväl ledande som 
förklarade mer utförliga frågor, för att undvika missförstånd och få det sagda bekräftat eller 
utvecklat av den intervjuade. Under hela intervjun användes även följdfrågor som fördjupat 
handlade om bakgrund och känslor, upplevelser, kunskap, reflektioner kring beteenden och 

faktiska åsikter, samtidigt som kroppsspråk och olika tonfall hos den intervjuade noterades. 
All data användes under resultatgenomgång och analys för möjliggörande av ett beskrivande 
av så mycket som möjligt kring hur det hela kan hänga samman, för den intervjuade eleven. 

 
Det uppstod problem med inspelningsfunktionen under intervjun med en elev (Detta avser 
’Tjej 1’). Det konstaterades på plats efter intervjun, att det inte gick att göra om samtalet på 
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samma berättande sätt igen, varför den intervjuade stämde av lite innan hen avvek och 

nedskrivning i form av ett slags återskapande av intervjun gjordes utifrån kompletteringar av 
det noterade under intervjun. Fokus blev här de berättelser som fanns färskt i minnet och som 

stämdes av med stödfrågorna till hjälp. Det var även möjligt att ringa den intervjuade om det 
var något särskilt som behövde stämmas av igen i samband med renskrivning och analys. Vid 

ett av intervjutillfällena med en elev så stängdes inspelningen av efter bara någon halvtimme 

då samtalet avstannade. Eleven hade här trots berättarfrågorna endast kortare svar och det 
tycktes som att inspelningen kunde vara distraherande för hen. Då inspelningen stängdes av 

blev det möjligt att återanknyta till delar som eleven uttryckt som betydelsefulla och på så viss 
få hen att prata mer fritt, berättande. Här fortsatte intervju således till ett lite djupare plan utan 

inspelning, vilket för denna elev tycktes ge en mer ostörd otvungen situation, där tidigare 
under intervjun inspelad data blev både bekräftad och kompletterad. Efter varje intervju 

noterades generellt en del allmänt kring situationen som sådan, observerad särskild 
ansiktsmimik hos den intervjuade under samtalet, samt kroppsspråk. Då noterades även lite 

egna reflektioner som kan ha betydelse för tolkningar av det sagda och analysarbetet och som 

därför är viktigt att skriva upp direkt, för att inte missa att reflektera över i ett senare 
sammanhang under arbetsprocessen. Oavsett så kan miner, gester, kroppsspråk och tonfall 

liksom sättet något sägs på kan komplettera och ha betydelse för det berättade. All data kan 
ses komplettera varandra här och om möjligt ge en djupare bild av och mening med det som 

sägs (Dalen, 2007; Esaiasson et al, 2007; Kvale, 1997). 

 

4.5.4 Bearbetningsprocessen 

 

Det inspelade skrevs ut i princip ordagrant på papper. Det var viktigt att inte hamna för snabbt 
i någon slutgiltig tolkning och analys av enskilda frågor och svar redan vid utskriften, 

eftersom det lätt gör att man sorterar bort delar som har betydelse för helheten. Alla ljud, 
pauser mm skrevs inte ut, utan bara de som var kopplade till och gav mening åt det sagda. 
Minnesanteckningar kring samtalen i sin helhet gicks även igenom innan bearbetningen av 
empirin, i den fortsatta analysen för att leta efter mönster. Vartefter intervjuerna skrevs ut så 
fortsatte jag den analys som redan startats. Det var senare även bra att ha intervjun utskriven i 
pappersform, där jag hela tiden kunde överblicka dialogen i dess olika delar och det som stack 
ut under den fortsatta bearbetningen. I letandet efter längre citat var utskrifterna ovärderliga. 
All data fungerade gemensamt som delar i en helhet. Det viktiga här var för mig att hela tiden 
tänka på, reflektera över att analysarbetet egentligen redan är påbörjad i samband med och 
under intervjutillfällena och se till att det fortsatte under hela 
bearbetningsprocessen(Esaiasson et al, 2007; Bergström & Boréus, 2005; Kvale, 1997). 

 

Under bearbetningen kodades all data, bland annat genom markering av ord, meningar och 
delar, från detaljnivå till en större helhetssyn. Den första kodningen fungerade som 

identifiering av detaljerna i de kommande få men centrala begrepp som successivt trädde 
fram, samtidigt som de skapade kategorier för de olika områden mina frågeställningar berört. 
Bland annat markerade jag här de egenskaper och de berättelser jag kunde fånga som bäst 
beskrev användandet av mentorskapet samt det goda, det mindre goda, respektive det önskade 
mentorskapet. Det blev tydligt och konkret att följa upp. I nästa steg gick analysen djupare 
med hjälp av ett mer holistiskt synsätt, där fokus gick över på det innehåll som visade på 
beteendemönster och handlande i delarna, i jämförelse med helheten. Bearbetning av data 
skedde nu fram och tillbaks med ett ständigt analytiskt tänkande om och om igen, för att så 
småningom fånga de mönster som kunde ses i de centrala delarna i underlaget. Härifrån 
började kategorier framträda. Även miner, gester då något samtidigt hade sagts samt tonfall 
och hur något berättades fick en betydelse igen, när jag under den fortsatta analysen 
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återupplevde intervjuerna, en i taget och parallellt med varandra. Jag gick helt enkelt på djupet 
i starten, för att se detaljerna och genom en slags trattprincip sortera bort det oväsentliga. Jag 
fick sedan helheten tydliggjord igen när begreppen formade de mönster som jag sett komma 
ur underlaget. Allt jag sett och hört, liksom uppfattat, noterat och spelat in, blev viktigt där ord 
åter sattes i sina sammanhang. Slutligen gav dessa delar sammanlagt de mönster som 
uppenbarande sig och gav upphov till några få övergripande centrala begrepp, vilka kunde ses 
som representativa för helheten. Dessa redovisas kapitel 5.1(Bergström & Boréus, 2005; 
Glaser, 2010). 

 

4.5.5 Etiska aspekter samt reliabilitet och validitet 

 

Självkritisk reflektion är ett svårt, men viktigt moment att alltid arbeta med i kvalitativa 
studier baserade på intervjuer, där forskarens förförståelse och bland annat miner, beteenden 
mellan intervjuad och intervjuare under samtal kan ha betydelse och påverka det som sägs 
samt hur det tolkas. Det var hela tiden viktigt att ha detta i åtanke under hela processen vid 
genomförandet av studien, såväl under förberedelser som vid genomförande och under 
analysprocessen och arbeta aktivt med att förebygga denna typ av påverkan genom att jag som 
intervjuare förhöll mig så neutral som möjligt till såväl det studerade området som de 
intervjuades berättelser. Här är det forskningsetiska och vetenskapliga intresset det 
grundläggande, för att få den data som eftersträvas. Det är därtill inte bara viktigt att eleverna 
skulle känna sig trygga och få sin integritet skyddad, utan även att förhålla sig korrekt till de 
forskningsetiska principer som finns och inte lova mer än det som går avseende anonymitet, 
samt att vara tydlig med detta i samband med intervjuerna. 

 

De intervjuade kallas för Kille 1, Tjej 1 osv. både på utskrifterna av intervjuerna och i resultat-
och analysdelen för redovisningen av studien. Detta sågs under arbetet i denna studie inte som 
ett problem, utan användes som kvalitetshöjande vid återskapandet av berättelserna, för att 
bättre beskriva och ge djup och liv i det individuellt uttryckta. Eventuellt var detta inte 
nödvändigt alls och kanske hade det varit bättre att göra en helt genusneutral presentation av 
resultat och analys, om det annars riskerar att förvirra syftet med studien för läsarna eller på 
något sätt ger de intervjuade egenskaper som inte har med resultatet att göra. Genus avses 
dock i sig inte i övrigt vara av betydelse för studien. Urvalet att intervjua lika många tjejer 
som killar var avsett att ge viss balans i urvalet, så att resultatet inte skulle ses vara baserat på 
genus. Förhoppningen är därför summerad i detta avseende att det trots allt fungerar 
tillfredställande i presentationen av studien att använda benämningarna för de intervjuade på 
det sätt som görs och att det fyller sin funktion och sitt syfte. 

 

Avseende avidentifiering av de intervjuade så finns i övrigt endast en kortare notering om typ 
av skola och datum för intervju på intervjuutskrifterna, för att kunna hålla isär intervjuerna 
och samtidigt återkoppla alla data till respektive intervjukälla under analysprocessen. Vidare 
avidentifierade jag skolors, lärares, mentorers och andra eventuella namn redan i utskrifterna. 
I återrapporteringen av studien har jag avidentifierat kön på omnämnda individer, samt tagit 
bort så mycket data som möjligt som kan identifiera elevernas skolor och som inte setts ha 
betydelse för redovisning av resultatet i sig. Detta både för att skydda såväl skolors som 
elevers identiteter, men även för att undvika uppfattandet av undersökningen som någon form 

av jämförelse eller utvärdering av kommunal respektive privat skola. Genom denna 
avidentifiering blir längre citat och berättelser också lättare att använda utan att avslöja en 
intervjuad elevs eller skolas identitet. Viktigt var även här ur etisk aspekt, att noga kontrollera 
de citat som användes, så att de är korrekt ordalydande. Citaten gick därför igenom flera 
gånger så att de var rätt (Vetenskapsrådet, 2011). Kontaktlistor slängdes direkt i anslutning till 
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de genomförda intervjuerna och all korrespondens med eleverna raderades. Jag tänkte på och 
arbetade med att skydda identiteten på eleverna och de deltagande skolorna i allt material, så 
långt det var möjligt, både före, under och efter arbetet med urvalet, intervjuerna och själva 
redovisningen i form av denna uppsats. Detta så långt som möjligt utifrån de råd och riktlinjer 
som finns utgivna av Vetenskapsrådet angående information, samtycke, konfidentialitet och 
nyttjande (1990;2011). 

 

Det finns kvalitetskriterier för narrativ forskning enligt Lieblich m.fl. som kan ses som 

ledstjärnor. De består kortfattat beskrivet av; ”Bevisens omfattning/.../ Koherens/…/ 

Insiktsfullhet /…/ Sparsamhet…” (Lieblich et al. i Bergström & Boréus, 2005, s.255). Det är 

här viktigt att ha med flera citat som visar det tolkade och att forskaren samtidigt diskuterar 

alternativa förklaringar. Det är också viktigt att delarna i analysen fungerar ihop och att 

analysen passar ihop med annan forskning. Presentationen och analysen i sig ska därtill vara 

nytänkande och ha inslag som inte tidigare använts. Slutligen är det viktigt att begränsa 

studien till att använda de få begrepp som krävs, inte fler. Alla dessa kriterier är svåra att 

bemästra, där den absolut största svårigheten kan vara att finna ett sätt att analysera och 

presentera empirin med nytänkande eller originalitet (Bergström & Boréus, 2005) och 

samtidigt få en god läsbarhet och förståelse av studien, för att denna ska få en hög grad av 

validitet. Det är viktigt i denna typ av studie att all empiri, oavsett form under rimlig tid finns 

tillgänglig för andra forskare att bedöma. Detta är extra viktigt i en studie av narrativ karaktär, 

då berättelser alltid skapas i kontext, där det handlar om ett samspel där en specifik individ 

berättar och en annan specifik individ lyssnar. Vidare så uppfattar och tolkar individer saker 

olika, vilket med utgångsläget i narrativ analys gör det extra problematiskt. Det handlar här 

om att man som forskare(student) behöver förhålla sig till det hen får höra och tycker sig se 

och då tolkar i intervjusituationen och även därefter, till exempel avseende motsägelser i det 

som sägs av de intervjuade (Bergström & Boréus, 2005: Esaiasson et al, 2007; Hjerm & 

Lindgren, 2010). Därtill är det ur etisk aspekt av stor vikt att hantera intervjumaterialet 

korrekt. Detta material bör helst vara tillgängligt för andra forskare att gå igenom och pröva 

studiens slutsatser ifrån, för att pröva dess reliabilitet och validitet. Samtidigt ska materialet 

skyddas från obehöriga. Materialet från intervjuerna har därför sparats, skyddat från 

obehöriga, för att finnas till hands för andra forskare som önskar pröva studien. De 

intervjuade blev informerade om och lovade att inspelningarna skulle komma att raderas en 

tid efter det att arbetet med studien var klart och att de till dess skulle hållas skyddade från 

obehöriga, vilket också uppfylls. (Dalen, 2007; Esaiasson et al, 2007). 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

 
Detta kapitel inleds nedan under rubrik 5.1 med en beskrivning och definition av de begrepp som 
empirin mynnat ut i, med inspiration från grundad teori. Då narrativ ansats ska skapa en slags 
sammanfattad återrapportering av intervjumaterialet och det funna så görs sedan ett försök att med 
hjälp av resultatet från studien under rubrik 5.2–5.5 först berätta kort om elevernas bakgrund och 
sedan med hjälp av narrativ analys besvara frågeställningarna; Hur beskriver eleverna sin syn på 
mentorskapet i gymnasieskolan? Hur beskriver eleverna att de nyttjar sina mentorer i relation till sin 
studiesituation och varför? Hur ser, utifrån elevernas berättelser, ett idealiskt mentorskap ut? Detta 
görs alltså i en sammanflätad resultat- och analysredovisning. På så vis fokuserar studien på 
narrativen som givande av förklaringar och skapande av en helhetsbild. Även där citat inte ger 
färdiga längre berättelser ger de tillsammans med av fragment bildade berättelser de narrativ som 
återberättas och analyseras. Under rubrik 5.6 summeras slutligen de gemensamma mönster, olikheter 
och likheter som framträtt ur studiens data. På detta sätt så önskas här genom en gemensam resultat-
och analysdel beskriva det funna. 

 

5.1 Begrepp som trätt fram ur empirins mönster 

 

Anpassningsstrategi  
Här menas det sätt på vilket eleven i denna studie uttrycker förhålla sig till mentorskapet, 
utifrån den av eleven uppfattade diskursen på skolan och den struktur kring mentorskap som 
eleven uppfattar finns på skolan. Anpassningsstrategier i detta avseende involverar respektive 
exkluderar respektive mentor i olika grad i relation till den hos eleven uppfattade 
studiesituationen i dennes livsvärld. 

 

Anpassningsfas  
Här menas den stegvisa utvecklingsnivå som eleven i denna studie uttrycker ha befunnit sig i, 
vid var tid, under övergången från novis till expert. 

 

Självtillräcklighet  
Med det menas per definition den säkerhet med vilken eleven i denna studie uttrycker en tro 
på sig själv att äga en förmåga att klara av situationer, ta sig an ett projekt eller en utmaning 
respektive klara av en uppgift och så också i större utsträckning då tycks göra. 

 

Spegling  
Här menas, med inspiration från Márquez-Magaña (2007), en slags metod med vilken en 
mentor, genom inlevelse och förståelse av elevens livsvärld, under samtal med eleven lyckas 
tolka och bolla tillbaks det sagda, liksom prövande och reflekterande av det uppfattade 
uttryckta från eleven. Detta så att eleven hör, reflekterar och når förståelse av de egna 
tankarna, känslorna och förmågorna, som en slags bekräftelseprocess i stödjande dialog. 
Mentorn tar sig här an eleven som en typ av adept, att med hjälp av engagemang och empati 
handleda, följa, coacha, stödja och skapa trygghet för, i hens utveckling genom studietiden. 
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5.2 Kort presentation kring de intervjuade eleverna 

 

5.2.1 Kille 1(Även kallad K1) 
 
K1 går sista året i gymnasieskolan och säger om tankarna inför gymnasieskolan att han inte 
hade någon ”… direkt plan på vad jag skulle bli efteråt. Men jag tror att det var de ämnena 
jag var bäst på i förhållande till de andra ämnena.” Han uttrycker att han valt 
studieinriktning genom de ämnen som var hans starkaste och att han hade som plan inför 
gymnasiestudierna att studera vidare även efter gymnasieskolan. Detta uttrycker han ha varit 
och är självklart för honom, utan att han egentligen reflekterat över varför. Han säger att han 
dock inte är säker på utbildningsvalet efter gymnasieskolan, med bara några veckor kvar tills 
han ska ansöka. K1 har haft en och samma mentor genom gymnasieskolan. Han säger sig ha 
engagerade föräldrar med vilka han har en bra och nära relation och får mycket stöd ifrån. 
 
5.2.2 Tjej 1(Även kallad T1) 
 
T1 går sista året i gymnasieskolan och säger att hon valde studieinriktning efter de ämnen som 
hon var bäst på. Hon har haft tre olika mentorer genom gymnasieskolan. T1 gick i ettan i en 
annan skola där hon hade en mentor. Sedan fick hon genom bytet av skola en ny mentor i 
tvåan, men även en ny mentor i trean på den skola där hon fortfarande går vid 
intervjutillfället. T1 vet inte vad hon vill bli säger hon, men det är enligt henne självklart i 
familjen att gå i samma fotspår, att man studerar och att man i gymnasieskolan då väljer den 
linje som ger bäst valfrihet, eftersom man ska studera vidare inom högskola. Hon har en 
mycket engagerad pappa och syskon som coachar som hon uttrycker det och det är även de 
som stöttat och påverkat hennes studieval. 
 
5.2.3 Kille 2(Även kallad K2) 
 
K2 går sista året i gymnasieskolan och valde skola samt studieinriktning efter arbetssätt och 
de ämnen han var bra på samt mest intresserad av. Han har haft tre olika mentorer i samma 
skola och på samma linje. Han har själv fått vara delaktig i valet av den tredje mentorn, vilken 
han har haft från andra hälften av tvåan. K2 uttrycker att han har engagerade föräldrar som 
enligt honom själv inte handgripligen lägger sig i skolarbetet så mycket, utan mer bryr sig om. 
Han har även en annan vuxen i sin närhet som engagerar sig mer handgripligt ibland, tar del 
av uppgifter, ger råd och tips, framförallt rörande hans skrivande. 
 
5.2.4 Tjej 2(Även kallad T2) 
 
T2 går andra året i gymnasieskolan och har gått i två olika gymnasieskolor. T2 började om i 
ettan då hon bytte skola efter ett år på den första skolan. Det första valet av skola berodde 
enligt henne själv på att kompisen skulle gå där och det verkade spännande med konceptet på 
skolan, men hon säger att hon då inte var så studiemotiverad i övrigt. T2 uttrycker att då hon 
väl hade börjat där, så vaknade så småningom plötsligt studieintresset ihop med mognaden 
hon fick. Bytet av skola uttrycker hon i relation till detta ha berott mest på att hon fick klart 
för sig att vad hon ville bli och att hon då behövde plugga vidare. T2 har erfarenhet av en 
mentor på respektive skola och har fortfarande samma mentor som hon fick då hon bytte 
skola. T2 uttrycker att hennes föräldrar mest har stämt av hur det gått under åren och att 
pappan därtill varit hjälpsam mer handgripligen i vissa delar, genom att förklara hur hon kan 
göra istället. 
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5.2.5 Tjej 3(Även kallad T3) 
 
T3 går sista året i gymnasieskolan och har gått i två gymnasieskolor med liknande 
ämnesinriktningar. Hon uttrycker sig ha valt linje och baserat på hennes styrkor i vissa ämnen 
ihop med intresseinriktning, samt med motivet i övrigt att få en bredd på möjliga studievägar 
att ta efter gymnasieskolan. Hon har som främsta mål med studierna att få ”okej betyg” för att 
kunna studera vidare. Hon har erfarenhet av tre mentorer genom gymnasieskolan; en på den 
första gymnasieskolan i ettan, en ny i tvåan som hon bara hade ett par veckor innan hon bytte 
skola, samt en tredje mentor i den nya skolan. T3 beskriver det som självklart att studera på 
gymnasieskolan. Hon har föräldrar som hon beskriver sig stå nära och som enligt henne har 
givit henne mycket stöd. 
 
5.2.6 Kille 3(Även kallad K3) 
 
K3:s syfte med studierna var från början att komma ifrån sin bostadsort. Men han uttrycker 
samtidigt att han konstaterat lite mer i efterhand, att det var rätt i val av utbildning också, då 
hans intresseinriktning stämmer överens med studieämnena. Han har gått på samma 
gymnasieskola i tre år, där han först har haft en mentor i ungefär ett halvår då han började i 
ettan. Sedan fick han en annan mentor, vilken han har kvar än idag. Föräldrarna har funnits 
som stöd genom att vara behjälpliga med läxförhör och korrekturläsning, där K3 uttrycker att 
mamman är den som har varit mest aktiv. Även en annan nära släkting har fungerat lite som 
coach, enligt K3. Föräldrarna har enligt K3 haft bra regler för disciplin kring studier, 
begränsning av tv-tittande, fasta tider för sänggående mm. Han har som tydligt mål med 
gymnasiestudierna att studera vidare, berättar han. 

 

5.3 Hur beskriver eleverna att de ser på mentorskapet i gymnasieskolan? 

 

5.3.1 Kille 1 och mentorskapet som vag roll 
 
K1 uttrycker osäkerhet kring mentorskapet och då vi pratar om de särskilda lärare som har 
mentorskapet som utnämnd funktion så tycks mentorskapet inte ha haft någon större personlig 
betydelse för honom, utifrån den erfarenhet han själv beskriver sig ha från skolan. Han har 
haft en och samma mentor under de tre år han gått i samma gymnasieskola. Vid frågor kring 
vad mentorskapet är enligt honom och om han och hans skolkamrater pratar om sånt, så 
svarar han spontant: 

 
Vi snackar inte så mycket, men vi pratar om att lärarna inte är så engagerade i 
eleverna. Mentorerna är inte sådär mycket mentorer. Det är mer så att det är 
utvecklingssamtal en gång per termin. Men det beror ju på hur mycket hjälp man 
behöver. Om man har problem eller något sådant då… Om man inte kommer till 
skolan och så, då är det mentorernas uppgift. 

 

K1 säger att mentorerna enligt hans uppfattning inte har så mycket mer som funktion i sin roll 
än att sköta utvecklingssamtalen rent formellt. Men han beskriver senare att han även 
uppfattat att det är mentorerna som nog trots allt även verkar ta kontakt och prata med elever 
då de har problem, men inte annars såvitt han ser det. Här spekulerar han sedan dock kring att 
det ju kan finnas något annat skäl till att mentorer hör av sig till elever som är bra, det vill 
säga då det inte bara handlar om problem, även om inte han själv har upplevt eller uppfattat 
det så. K1 säger i sammanhanget bland annat: 
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Jag har aldrig fått riktigt koll på exakt vad de gör, men de, de snackar ju med 
personerna. Det är ju det de gör, alltså. /…/ Ja, då är det inte bra. Eller, jag vet 
inte. Det kanske finns något jättepositivt? 

 

Då han säger detta lite ironiskt såsom jag uppfattar det, då han har ett lite tveksamt leende, 

höjda ögonbryn och avslutar meningen med ett kort skratt, så får man känslan av att K1 dock 
inte riktigt tror att det är så, på hans skola. Han berättar om hur det var då han började 

gymnasieskolan, att mentorerna hade hand om de första dagarna vid skolstarten för två och ett 

halvt år sedan, den lektionslösa introduktionen då man lärde känna varandra som elever 
genom lekar m.m, men sen att det inte blev så mycket mer. K1:s uttryck att han ”inte haft så 

mycket med dem att göra” i övrigt och inte har ”riktigt koll på exakt vad de gör”, uppfattar 
jag kan bero delvis på hans berättelse att han inte har haft så mycket problem som föranlett att 

någon mentor ”behövt ta itu med det”. K1 säger uttryckligen att han inte upplevt att han och 
de andra eleverna fått någon information om vad mentorerna ska ha för betydelse för dem 

genom gymnasietiden, vilken funktion de fyller och vilken nytta man som elev kan ha av 
dem. Han uttrycker att den enda funktion som han ser att mentorn har som medför nytta för 

honom är att hen håller i utvecklingssamtalet. Där får han i form av en kortare 

avstämningsprocess berätta för mentorn hur det går samtidigt som han som elev får ta del av 
lärarnas skriftliga utlåtanden kring mål och betyg och säga om han är nöjd eller ej, ”som en 

slags överblick”, säger han. Han uttrycker ett kritiskt förhållningssätt och låter mycket 
tveksam till möjligheten att ha någon djupare nytta med utvecklingssamtalet, men uttrycker 

samtidigt en osäkerhet kring en möjlig nytta med mentorn. Han kommenterar det bland annat 
med ”… Så, ja, man kollar alltså det och sen. Men det är inte så mycket mer med det. Man 

kan ju, skulle kunna få tips om man bad om det kanske, jag vet inte /…/ har inte provat.” 

 
Då vi pratar lite till om detta så frågar jag bland annat vilken betydelse mentorn har haft för 
K1 genom gymnasieskolan och för hans utveckling. Jag frågar i sammanhanget om vilken 
nytta han tycker mentorskap kan ha, i rollen som mentor. Han berättar då i olika fragment mer 
reflexivt om det hela, vilket gemensamt kan beskriva nyttan och betydelsen enligt honom 
såhär: 

 

… alltså, det är ju så få gånger per år. /.../Det hjälper kanske, att man sitter och 
bara får en överblick på läget nån gång, att man har en mentor som säger, ställer 
frågor och så /… / Om det var nånting i skolan, så kanske man skulle gå till den 
om det var nåt med någon specifik lärare. Ja, jag tror jag mer skulle vända mig 
till mentorn än till rektorn om det skulle vara så. Men annars så vet jag inte. Fast 
det spelar inte så stor roll just i vår skola, klass. Det känns inte som om det är 
precis någon stor roll där. Jag menar, de lägger sig bara i skolan. Men, det 
kanske vore bra om det var mer. Det vore bra egentligen. 

 

K1 uttrycker ofta under intervjun en brist på tid med sin mentor som ett problem och berättar 
reflekterande om sin studiesituation i relation till mentorskapet, där han tycks försöka komma 
på något positivt utifrån den lilla tid han upplever sig ha tillgång till av mentorskap. Han 
uttrycker en stark önskan om att kunna vända sig till mentorn med mer, att få mer tid, men 
samtidigt även en uppgivenhet kring möjligheterna för detta. 
 
5.3.2 Tjej 1 och mentorskapet som ett verktyg 
 
Mentorerna är enligt T1 i stort sett bara de som meddelar hur man ligger till i ämnena, en 
gång per termin. I övrigt uttrycker hon att de(mentorerna) inte haft någon större betydelse för 
henne i hennes studiesituation eller hennes utveckling genom gymnasietiden. Hon berättar att 
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det i detta sammanhang är viktigt, att man som elev ”lärt sig spelet”, vilket hon beskriver som 

att man som elev tar för sig och är framåt så att man på rätt sätt kan be om hjälp i samband 
med mentorssamtalet, tillika utvecklingssamtalet. Hon säger uttryckligen och med självsäkert 

eftertryck att det är tafatt att förvänta sig att bli tillfrågad eller instruerad om saker och att hon 
lärt sig av sin pappa och sina bröder hur hon behöver uttrycka sig till mentorn för att få den 

hjälp hon behöver. Den hjälp hon menar och ber om i detta avseende beskriver hon närmare 

vara att få svar på vad som krävs för att få ett visst betyg och om hon har möjlighet att nå det 
med extra insatser, eller om det inte är mödan värt. Detta är nyttan med mentorskapet enligt 

henne, att få veta förutsättningarna att nå vissa betyg i ett ämne och sedan kunna skapa 
anpassningsstrategier som bland annat handlar om prioriteringar av ämnen i fråga om 

satsningar i tid och engagemang, vilket blir enligt T1 lättare med den kunskapen. Här 
använder hon mentorn som ett verktyg för att få information från ämneslärarna och få 

informationen förmedlad till sig på ett sätt som ger henne själv kunskap om vart hon befinner 
sig i relation till mål och hennes egna önskemål eller behov. Hon beskriver informationen som 

avgörande för hennes motivation och handlande därefter, i fråga om att lägga tid och kraft på 

ämnen och prioriteringarna där. Hon säger bland annat här, i relation till nyttan med mentorn 
som verktyg för att få bättre information om läget i respektive ämne, att ”Om man inte har en 

chans, så är det ju ingen idé att kämpa ihjäl sig”. T1 berättar också att hon även vid något 
tillfälle har tagit på sig att hjälpa en kompis, genom att lära hen att fråga på rätt sätt för att få 

information om läget i förhållande till önskade betyg. Hon lärde då hen att kräva att få veta 
vad som behövs och att ”lära sig spelet”, som T1 uttrycker det. 

 

T1 berättar att hon förvisso fick lite fler och mer detaljerade avstämningar med första mentorn 
i tvåan i den nya skolan, men då handlade det enligt henne om ren ämneskunskapsavstämning 
i de ämnen hon även hade mentorn som lärare i. Detta beskriver hon var för att underlätta 
flytten från den gamla skolan till den nya, två skolor med olika uppdelning av kursinnehåll i 
de båda årskurserna. Här uttrycker hon att den nya skolan hade ett medförande krav på sig, att 
se till att hon fick den komplettering hon behövde, om hon skulle kunna byta till dem. 
 
5.3.3 Kille 2 och mentorskapet som en förmån 
 
För K2 är mentorskapet i form av erbjuden tid en självklarhet i den skola han går. Han 
uttrycker att det är en förmån som kommer med arbetssättet, ett arbetssätt som är ”… sjukt 

bra förberedelse inför kommande studier…”. Han beskriver det som att mentorn eller 
handledaren stämmer av mer i början och följer sedan upp att han som elev strukturerar sitt 

arbete, sina uppgifter mm. Sedan vartefter han som elev utvecklas genom sina 
anpassningsfaser, det vill säga vartefter nya utmaningar dyker upp och klaras av, så får han 

ökad självtillräcklighet och behöver en annan typ av stöd, av mer vägledande karaktär. K2 
uttrycker att mentorn här ser till att följa upp och stödja eleven i anammandet av väl 

fungerande anpassningsstrategier för att hen mer och mer självständigt ska klara av sin 

studiesituation. I slutfasen fungerar mentorn genom detta arbetssätt mest som ett slags 
bollplank, en trygghet för eleven att regelbundet och självklart ventilera sina funderingar 

inför, för att lösa eventuella problem och komma vidare i sin utveckling. K2 uttrycker att han 
har upplevt gymnasieskolan och mentorskapets funktion och nytta ungefär så, nu då han gör 

en reflekterande tillbakablick under intervjun. Dock uttrycker han även, i sina berättande 
reflektioner kring sina erfarenheter, viss kritik avseende tidigare mentorers personligheter och 

sätt. De personliga egenskaperna hos en del mentorer, vilka han haft under de tre 
gymnasieåren, har gjort att han inte riktigt fått samma förtroende för och relation med dem 

alla, berättar han. 
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K2 beskriver det som att det bara var en ytlig avstämning med den första mentorn varje vecka, 

medan den andra som han fick i tvåan var lite mer personlig, ”hade mer koll” och skapade 

ordning och stöd som gjorde att han blev mer motiverad och strukturerad. Samtidigt uttrycker 

K2, i sina berättelser om den första tiden i gymnasieskolan, att han kanske inte riktigt hade 

samma motivation själv att lära känna den första mentorn. När det gäller mentor nummer två 

så hade K2 endast hen en termin och lärde aldrig känna hen så bra, varför de troligtvis inte 

hann utveckla en tillräckligt nära relation för att bli naturligt mer personliga. Där fanns ju 

ändå något som ingav ett slags förtroende, uttrycker K2. Han låter dessutom mycket besviken 

då han berättar att denna mentor ” valde bort” honom, när det inte längre fanns tidsutrymme 

för hen att fortsatta mentorskapet för alla de elever som hade hen som mentor. 
 

 

K2 har dock haft turen säger han, att i sin tredje mentor ha funnit en mer avslappnad och 
vuxen relation, som ger en helhetsbalanserad trygghet och ett stöd för hans känsla av 
självtillräcklighet och studieresultat. I mentor nummer tre fick han både strukturen, 
avstämningen kring ämnena, möjligheten att bolla andra tankar och idéer och, som han säger, 
även en ett genuint intresse från mentorn för K2 som person. Han uttrycker dock att han även 
mognat och fått andra intressen och behov, till exempel att diskutera saker som inte direkt har 
med skolan att göra, utan mer om samhället och andra saker som intresserar honom mer 
privat. Den typen av diskussioner initieras numera även av mentorn ibland när K2 och hen 
ses. K2 uttrycker att det är först genom ett visst förtroende som han känt för den tredje 
mentorn som han genom spegling utvecklats att själv att sköta sin planering och skärpt sig när 
det behövts. Nyttan för K2 blev då, förutom att stämma av hur det går och utifrån det 
upplevda genuina intresset från mentorn, att även kunna bolla allt möjligt, framtiden, 
skolarbetet och livet i stort. K2 uttrycker att mentorskapet, i form av de regelbundna mötena 

med den nuvarande mentorn, har blivit ett värdefullt inslag i vardagen. Han beskriver det 
bland annat såhär: 

 
Man går ju liksom inte till handledningen och tänker såhär; skit, måste vara kvar 
länge i skolan. Utan för mig är det såhär; Ja, kul att snacka liksom. /…/ Jag 
kanske har sett mig blind i någon uppgift och då kommer [hen] och tänker och 
säger såhär; Ja men du kanske ska tänkta på det här viset och ja, det ska jag 
kanske, det stämmer. Få liksom synpunkter och sådär. /…/ Man samlar sig och så 
spottar man ut allt på handledarsamtalen… 

 

K2 säger sig se den senaste mentorn som mer coach och stöd, mentalt och personligt. Han 
beskriver nyttan här delvis utifrån att ”Lärare ska ju liksom uppmuntra elever att slita för ett 
visst mål och det har jag känt att vissa lärare gör och vissa lärare inte gör” och att mentorn i 
det sammanhanget kan ge en annan synvinkel på det, en annan ingång, så att han själv kan 
pröva att lösa problemen. Men samtidigt säger han sig lite motsägelsefullt inte egentligen se 

sig själv som ”… en person som behöver en mentor”, utan att han helt enkelt använder den 
förmån som finns i och med det erbjudna mentorskapet. Trots detta säger han senare i 
intervjun att hans högre betyg beror på att hans mentor tror på honom, att hen sagt det och att 
det hjälpt honom psykiskt att se sin egen potential och våga testa och orka lägga tiden, vilket 
han sedan upptäckt är det som krävs för att få högre betyg. Mentorn har således troligtvis haft 
stor betydelse här för hans personliga utveckling, där tilliten till mentorn genom dennes 
uppmuntran och visade tro på K2, hans förmåga och kapacitet har gjort att K2 vågat pröva sig 
fram i större utsträckning än tidigare och fått disciplinen att satsa mer tid. Det har K2 själv 
förklarat som grunden till att han nu siktar in sig på högre betyg och använder mentorn mer 
och mer till reflektion och diskussion för en högre mental utveckling som han ser det. Han 
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uttrycker att han genom mentorstödet i den sista och nuvarande mentorn har nått en 
reflektionsnivå som han inte trodde var möjlig. Hans berättelser ger sammantaget känslan av 
att han kanske känner sig mer sårbar om han erkänner vikten av relationen med mentorn, som 
kan vara flyktig genom att han snart lämnar skolan. Men samtidigt visar det att han nått en 
självreflektion över den betydelse som mentorskapet faktiskt tycks ha haft för honom både 
avseende studieresultat och personlig utveckling. Berättelsernas situationsskildrande inslag 
indikerar betydelsen för eleven i hoppet om en möjlig trygghet i mentorskapet. De indikerar 
även hur känslig relationen mellan elev och mentor kan vara, i och med agerandet i 
mentorsrollen, för känslan av självtillräcklighet hos eleven. 
 
5.3.4 Tjej 2 och mentorskapet som stöd 
 
T2 verkar ha ett nära samarbete med sin mentor , vilket visar sig bland annat genom att de 
tillsammans reviderar hennes uppsatta mål för betygsnivåer regelbundet under studietiden, i 
relation till mer övergripande målen för studierna och andra förutsättningar kring T2:s hela 
studiesituation. Hon säger i relation till just målen: 

 
För det mesta når jag dem, fast det är några mål som jag. Alltså vi kan ju alltid 
reglera målen också, lite efter hur. Så det är lite såhär, ja men i engelska så går 
jag över mitt mål eller ja i matte kanske jag går under mitt mål, sådär. Det är lite, 
alltså det är olika. 

 

T2 säger sig än så länge inte ha någon egentlig kunskap om hur poängsystemet fungerar och 
vilka betyg som krävs för hennes planer, men ändå känna till ungefär på vilka nivåer hon 
behöver hålla sig och klara av som minst. Hon verkar här ta det hela med stort lugn i rösten 
och uttrycker en trygghet i tron på att hon kommer att klara det bra. Hon svarar kort och 
säkert bara ja på frågan om hon vet ungefär vart hon behöver hålla sig. Då jag som följdfråga 
frågar om hon känner att hon i studierna kommit dit hon behöver idag, så säger hon med 
betryggande lugn i rösten att hon ”… tror det, hittills”. Svaren hon ger på denna typ av frågor 
inger över lag en känsla av att hon är tillfreds med sin studiesituation, tar ett steg i taget och 
mår bra, med mycket stöd och trygghet i relationen med sin mentor. 

 

Nyttan med mentorskapet är enligt T2, att mentorn varit den som lärt henne begreppen i 
början av ettan, så att hon bättre förstod hur saker och ting fungerar på skolan hon går i, samt 
det stöd hon fått genom mentorn. Detta stöd utrycks av T2 handla om studiens resultats 
definition av spegling(5.1). Hon beskriver stödet först ha varit rörande konsten att lära sig 
hantera den nya nivån på studierna och i inställningen att det bara var att lära sig vissa formler 
som en nödvändig grund för att kunna gå vidare. Hon hakade tydligen först upp sig på att 
försöka förstå formlerna och varför man skulle använda dem, men fick genom mentorns hjälp 
förståelse för att det bara var att lära sig att de skulle användas och till vad. Hon beskriver det 
med: 

 

Att det var svårt. Det var det innan man lärde sig liksom. På ettan på /…/ var det 
liksom, varför är det såhär, vad är grunderna till det här? Och det är alltid någon 
slags, alltid någon slags formler bakom matten eller vad som helst liksom, så att. 
Men sen så när man i slutet av ettan i början av tvåan börjar komma till 
acceptansfasen, ja men det är så bara, lär dig formeln, det är så bara. Men det 
var jättesvårt, det var jättestor omställning. Jag fick stöd av [hen] då, jättemycket, 
så det var jättebra. 
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Stödet från mentorn verkar med tiden ha skalat bort osäkerheten hos T2 och bidragit till en 
djupare förståelse hos henne för hur hon bäst anpassar sig till allt det nya. Funktionen och 
nyttan tycks för T2 ha fungerat tillsammans, i det att hon först handgripligen fått mer hjälp, 
men senare efter behov och mer styrt av henne själv fått hjälp att strukturera upp 
ämnesuppgifter och planera skolarbetet. Hon säger: 

 

Alltså, först så. De hade typ i början när de alltid såhär förklarade för, alltså 
varför vi hade /…/samtal och ja, vad vi skulle prata om och sådär. Och sedan så 
hjälpte [hen] liksom en, ja men, alltså skriv upp en lista på, liksom på vilka ämnen 
som ni har och vad ni har i ämnet liksom exakt och såhär, vilka sidor och sådant 
och de hjälpte en att strukturera upp det, så du själv kunde liksom. Ja, då gör du 
det här på den tiden. Och den här veckan så ska du ha gjort klart det här. Alltså 
såna saker. /…/ Liksom sen blev det lite mer lättare, för då lär man sig 
självdisciplin själv, planering och allt sånt där /…/ vad man prioriterar först och  
… 

 

T2 tycks i början ha accepterat, för att senare även ha uppskattat och förstått vikten av skolans 

diskurs och såvitt hon uppfattat det mentorernas främsta uppgift i första anpassningsfasen att 

vara tuffa kring struktur och ordning för eleverna. Betydelsen för just hennes resultat i relation 

till detta verkar hon först vara lite osäker på, men börjar samtidigt reflektera högt över det och 

tycks då känna sig mer säker på att resonera kring hur det hänger ihop medan hon pratar; 
 

 

Det vet jag faktiskt liksom inte, men det är mer i början när de tvingade, för att de 
tjatade på en att man själv liksom, att[hen] tjatade, men alltså informerade en om 
att, att just plugga och planera upp allting själv och såhär, äh, så vilket gjorde 
även att resultatet blev att man får saker gjorda och man kanske från ettan. Så att 
just i början så var det ju alltså, så då var det ju väldigt bra, för då lärde man sig 
det liksom, självdisciplinen och så. Och så i tvåan när man lärt sig det. Och det, 
ju mer en själv liksom, ja men hur bra man skriver och så. Ja, ibland får jag ju 
tips av [hen] i svenska också eller ja, matte liksom bara såhär hjälper en att 
strukturera upp det liksom, just att det kanske är lite flummigt i, just kanske 
vimsigt hur det ska vara och så liksom såhär och… 

 

I nästa anpassningsfas, när hon gått något år i den nya skolan och på den nya linjen, verkar det 
som att T2 genom skolans struktur och mentors stöd har fått lite bättre självtillräcklighet 
genom att då kunna grunderna i planeringen och strukturer. Hon verkar även ha fått en 
djupare relation till mentorn efter det första årets mer accepterande anpassningsstrategi. T2 
beskriver det här som att hon även fått hjälp av sin mentor om hon berättat något hon inte 
förstått i samband med ett ämne. Hen har då tolkat det läraren i det ämnet försökt säga åt 
henne, vilket resulterat i att T2 förstått lite bättre. Hon beskriver det som att mentorn förklarat 
och att det har hjälpt T2 att se saker på ett annat sätt, ur ett annat perspektiv. Hon säger sig här 
se förklaringen vara att hon var mer bekväm med hen och att det gjort att hon kan säga till hen 
vad hon behöver. När T2 sedan prövade sig fram med detta nya sätt gentemot mentorn och det 
fungerade tillfredställande, så fortsatte hon med denna anpassningsstrategi. 

 

Hon berättar även att mentorn varit behjälplig med tips, utifrån kunskap som hen har rörande 
kost och träning, då T2 varit sjuk, förkyld. Hon säger sig här med övertygelse i rösten se att 
betydelsen med mentorskapet dels beror på människan, men att mentorskapet utifrån de 
förutsättningarna som människan har, kan inbegripa; 
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… en som hjälper en ta sitt ansvar och nå sina betyg. Om man har ett sådant 
system på skolan. Men även som en slags, vad heter det, terapeut eller, typ såhär 
stödperson liksom att prata med /…/ Det ska ju liksom inte bara vara ett betyg på 
papper utan det ska liksom vara just att man kan finnas där som stöd, att man kan 
prata med den /…/ Ja, då blir det liksom lite grann, istället för kuratorn, för då 
blir det också ganska formellt och så. 

 

Detta uppfattar jag som komna funderingar och utvärderingar utifrån hennes erfarenheter av 
den egna nuvarande mentorn. Summerat tycks dessa av henne beskrivna funktionerna och 
nyttan med mentorn ha inneburit att hon fått känna att det är accepterat att vara den man är, att 
ta plats och få tid. Hon tycks genom detta ha funnit ett för studierna legitimt vuxet kompisstöd 
i mentorn. Mentorn uttrycks av T2 ha varit ett till viss del även styrbart stöd i tvåan, vilket fått 
henne att växa. Hon beskriver här betydelsen med mentorn personifierad att vara; 

 
… för att [hen] tjatat på mig när jag liksom. Jag har sagt åt [hen] att du får vara 
hårdare eller du får vara liksom. Det kan vara lättare nu i och med att vi har så 
mycket. Så då har [hen] ju gjort det liksom. [Hen]har följt det också. Så det är ju 
jättebra. 

 
T2 kopplar här den egna självkontrollen och hennes beskriva känsla av att ha förstått så 
mycket att hon själv vågar pröva att få förtroendet att bestämma vad hon behöver. Mentorns 
nytta blir i denna fas att ge T2 en slags bekräftelse på att hon kan avgöra mer på egen hand 
och har fått en bättre självkännedom, vilket skapar en känsla av självtillräcklighet hos T2. 
 
5.3.5 Tjej 3 och mentorskapet som handfast hjälp 
 
För T3 verkar mentorskapsfunktionen vara oklar och hon ser den först ha en del överflödiga 
delar som i till exempel utvecklingssamtalet, som enligt henne bara blir en kort repetition av 
det lärarna sagt och sedan inte ger något mer. Hon uttrycker kritik mot utvecklingssamtal som 
form och säger sig i sammanhanget till en början ha haft utvecklingssamtal med sin mentor, 
då de endast kort gått igenom vad lärarna och hon som elev redan förberett genom enskilda 
samtal. Hon säger att hon inte vill att utvecklingssamtalen ska gå till på det sätt de gör enligt 
hennes uppfattning. Hon beskriver samtalen i den senaste skolan, där hon gått merparten av 
sin gymnasietid, som obehagliga och lite överflödiga. Detta försöker hon kompletterande 
beskriva genom att säga: ”… men då att [hen] liksom bara såhär, hur tycker du att det går i 
skolan? Men jag satt såhär bara, ja, det har gått bra typ. /…/ … som fem minuters prat och en 

kvart obehaglig tystnad”. Dessa utvecklingssamtal valde hon att slippa, så fort hon fick göra 
det. Anpassningsstrategin, för att kontrollera sin egen osäkerhet, vilken hon uttrycker att 
bland annat relationen till mentorn skapat hos henne, blir att undvika träffar och egna initiativ 
till att be mentorn om hjälp. 

 
T3 beskriver dock så småningom både betydelsen, nyttan och funktionen med mentorn 
gemensamt som att hen ändå ha varit behjälplig, liksom självuppoffrande och beskriver det 
med: 

 
Alltså [hen] kan hjälpa mig att anpassa min skolgång väldigt mycket. [hen] kan 
fixa väldigt flexibelt i hur jag gör. Om jag har problem med ett prov som jag inte 
kan göra kan [hen] tänka sig att ta av sin rast och sitta och bara vakta mig under 
ett prov. Alltså [hen] är väldigt engagerad och det är bra. 
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T3 uttrycker dock även att mentorn sköter sig på ett sätt hon ändå fått uppfattningen, samt 
därav också på sätt och vis förväntat sig, att en mentor ska göra. Här i avseendet att ge lite 
vägledning och att mentorn kollar upp hennes studiesituation emellanåt, även om hon inte vill 
prata mer privat eller om betygen med mentorn. Hon säger att betydelsen med mentorskap 
som ord sett är: 

 
Någon som vägleder en. Det är väl det som mentorer är, alltså för mig/…/ Det är 
inte bara i skolan, utan om man till exempel har ett projekt. Hur man upplever ens 
mentor alltså lär en. Inte kunskapen utan mer hur man lägger upp och hur man 
gör det/…/ och kollar upp hur det går också. 

 
Hon beskriver att hennes mentor brukar göra nytta i det avseendet och att mentorn därför 
betytt en del ändå i just skolsituationen, där hon säger: 

 
Alltså det har ju betytt ganska mycket att min mentor kollar upp hur det går /… 
/och att jag gör det jag ska göra. Och jag menar, [hen] är ju. Vi kan ju sätta oss 
och lägga upp en [plan] för hur det ska vara. Jag tror [hen] gjorde det med mig 
förra terminen. Det var bra. Alltså så att [hen]bara; Ja, nu har det blivit lite 
mycket, men jag har pratat med de här lärarna och du gör den uppgiften den 
veckan och den uppgiften den veckan och… 

 

T3 beskriver detta som att det var bra att mentorn satte sig med henne mer handgripligen, för 
att hon skulle få ordning på sin planering och hinna med. Här uttrycker T3 att nyttan är mer 
självklar, där mentorn kan gå in och göra något konkret, som hon ser hjälper henne på kort 
sikt. Hon vidimerar även att det gav resultat och att ”… det [bara] var några grejor som drog 
ut lite” när hon planerade hårt och arbetade efter planen i stort. Det var då ”… så himla 
mycket som skulle göras på fyra veckor…”, som insatsen av mentorn gällde den gången. I 
övrigt uttrycker T3 att hon inte vill tillskriva mentorn särskild nytta eller betydelse, utan 
beskriver hen summerat som en otydlig ansvarsfunktion i en för henne lite otydlig 
organisationen på skolan, där såväl rektor som många lärare dock är hjälpsamma. 
 
5.3.6 Kille 3 och mentorskapet som bekräftande av prestation 
 
För K3 tycks först betydelsen med mentorskap i vardagen handla mest om den möjliga 
relation han ser i kontakten med varje lärare, där han uttrycker en önskan om att blir sedd som 
vuxen och att vara kompis med lärarna. Han beskriver målet och vägen dit vara att få en nära 
och mer avslappnad relation till var och en av lärarna, så att han blir sedd och bekräftad och 
samtidigt får veta mer om och förstår vad som krävs för att få de högre betygen. Han 
beskriver sig se sina respektive relationer med lärarna som ett slags mentorskap och säger: ”… 
det handlar kanske inte om mentorn i sig. Alltså jag menar relationen mentor-elev. Om jag 
tänker såhär, jag känner att jag skött mentorskapet med varje lärare för sig.” Han uttrycker i 
övrigt att mentorskapet, i avseendet den utsedde mentorn, mest är en slags 
avstämningsfunktion för honom en gång per termin. Mentorns nytta uttrycker han sig ha 
uppfattat vara något mer övergripande än personligt nära. Det har såsom han uttrycker det mer 
innefattat sådant som att se att eleverna hänger med i skolan, att klassen fungerar och att 
eleverna bli bra bemötta av lärarna. Samtidigt säger han senare under intervjun, med viss 

tvekan i rösten och pauser under det att han pratar: 

 
Så det känner jag, eftersom att jag aldrig då har behövt en mentor på det sättet, 
alltså att gå till för stöd, så har. Det viktiga är att jag ändå kunnat se det lilla. Jag 
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har ändå kunnat få bekräftelsen; Ja, men du är bra i skolan eller sådant. Det här 
fixar du. 

 

För K3 är mentorns funktion i huvudsak kopplad till de kortare avstämningarna vid 

utvecklingssamtalet, då även klassklimatet stäms av, om det fungerar med lärarna genom att 
de ”… bemöter en på ett okej sätt eller ifall man känner att man inte får någon respons i ett 

visst ämne. Då ska de kunna gå vidare med det." I övrigt är det några standardiserade frågor 

enligt K3, inget mer. Han säger att det dock även är mentorns uppgift att leverera eventuella 
varningar till en elev för icke godkänt i ett ämne, något som säkert kan komma som en chock 

enligt K3, de gånger inte respektive lärare först har pratat med eleven om läget. Dessutom är 
det enligt K3 mentorn som stämmer av läget med honom som elev om han ansökt om extra 

ledighet, så att han har förberett en möjlig ledighet från skolan till exempel genom att han 
stämt av med varje lärare att det är i sin ordning för honom att vara extra ledig och att han 

ändå är i fas. I samband med detta, så uttrycker K3 att mentorn fungerat som en auktoritär 
avstämningsfunktion med makten att avgöra en ledighets lämplighet och med ansvaret 

organisatorisk i skolan att ta reda på om det finns underlag att bifalla ansökan om ledighet. 

Det har både varit nytta och en funktion för honom, då hans mentor ”har haft bra koll” på 
honom och hans ambitionsnivå, där han uttrycker att mentorn just inte behövt vara (göra) så 

mycket mer i sin roll, med förklaringen: ”Jag har ju ändå varit så pass självgående, att det 
liksom varit svårt att presentera mer”. Då K3 under hela intervjun uttrycker att skolan har 

fokus på höga betyg och att han haft med sig det som mål redan innan gymnasiet, så blir det 
också självklart för honom att skapa en anpassningsstrategi som stämmer överens med detta. 

Han behöver och söker vägar för att nå en känsla av självtillräcklighet och tränar utifrån vald 
anpassningsstrategi på att förstå respektive lärare, hur de ser på prestationer och vad som ger 

honom höga betyg. Han får sedan kvittens på att han har förstått och att anpassningsstrategin 

lyckats och fungerar, då han får bra resultat på proven. 

 

K3 uttrycker vidare, med viss tveksamhet, att nyttan med en klassmentor också kanske 
kan vara att hen kan stämma av och kanske stötta en elev som det går sämre för i 
skolan, eller en elev som inte själv pratar med lärarna så mycket, att hen då kan hjälpa 
till (kanske). Han uttrycker att han inte haft behovet själv och därför inte är säker på att 
och hur det fungerar, men att han hoppas att det fungerar. Då jag frågar lite senare i 
intervjun igen, om betydelsen av det enskilda mentorskapet för hans utveckling, så är 
han tveksam, men reflekterar ändå över att mentorn skulle kunna ha haft en viss 
betydelse, i fråga om skapandet av en känsla av självtillräcklighet hos honom och 
trygghet i studiesitationen. Han säger: 

 

Jag känner att idag har jag ju ett väldigt stort självförtroende. Det handlar ju 
inte bara om mina studier, att jag har blivit säker i mig själv /…/ Och det har inte 
behövts. Att jag inte har haft det behovet att berätta ifall det är jobbigt och sådant 
där. Men det kan ju vara bra att man kan göra det också för att känna ett sådant 
[förtroende] för lärare mer då. Bara att i skolmiljön kunna ha en som, som håller 
koll eller som ändå låter en då snarare klara sig själv. Jag är ju fortfarande 
medveten om att den personen finns där och kan gripa in och sådant… 

 
K3 uttrycker flera gånger under samtalet att han själv inte haft den typen av problem som han 
känt behov av att gå till mentorn med, vilket resulterat i att han inte haft anledning att prata 
med mentorn, utöver de korta utvecklingssamtalen en gång per termin. 
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5.4 Hur beskriver eleverna sitt nyttjande av mentorskapet i studiesituationen och 
hur förklarar de varför? 

 

5.4.1 Kille 1 – Brist på tid, empati och information om mentorskapet 
 
K1 uttrycker att han över lag är relativt nöjd med sin skolgång och sina resultat i form av 
betyg, utifrån skolans diskurs med fokus på ämnen och betyg, det vill säga avstämningar och 
mål fokuserade på ren betygsbedömning. Hans livsvärld tycks inte ha inte bidragit med tid 
och utrymme för och förväntningar på att en mentor skulle ha gjort eller varit något mer än att 

stämma av betyg i relation till målen. Han uttrycker att han inte haft något stöd eller någon 
som engagerat sig mer. Han uttrycker även att han saknat information om mentorns funktion 
och möjliga nytta och att han inte har upplevt att det riktigt finns engagemang och tid för en 
annan form av mentorskap, utifrån den av honom uppfattade diskursen i skolan. Detta har 
påverkat hans beteende och förväntan gentemot mentorn, att inte lita på att det finns tid och 
inte vända sig på eget initiativ till mentorn för att få stöd och vägledning. Han uttrycker att 
han, förutsatt att det fanns mer tid, mer avsatt tid och att mentorn skulle finnas mer för eleven, 
honom, främst skulle vilja ha mer tid för mentorskapet generellt. Han säger sig önska att 
mentorerna var mer engagerade och gav mer vägledning och säger i det avseendet bland 
annat: 

 
Det vore trevligt och bara snacka om framtiden med mera med en mentor /…/ 
Jag missar nog en hel del/…/ Så det hade varit trevligt med en mentor. Om man 
skulle vara sådär egoistisk så, ja. Det vore trevligt med en mentor typ. Men det är 
ju i stort sett fysiskt omöjligt. Det blir ju bara två gånger per år. 

 

K1 uttrycker summerat i sina berättelser ett anammande av olika anpassningsstrategier 
genom hans tid i gymnasieskolan, där han först i ettan anpassat sig till bristen på handledning, 
stöd och vägledning genom att inte ta skolan på allvar riktigt, men ändå gå dit, eftersom det 
var något han kände var självklart. Perioden i ettan präglas även av egen distraktion enligt 
K1:s berättelser. Det uttrycker han delvis berodde på frustration och förvirring i den nya 
miljön och de nya krav han ställdes inför, men även brist på handledning och information, 
vilken troligen hade kunnat trygga honom i den första anpassningsfasen. Här uttrycker han att 
han dels på grund av att han uppfattat att man behöver ha problem för att få uppmärksamhet 
från mentorn ihop med bristande information om möjligheten med mentorstöd, från start 
skapat sig en slags anpassningsstrategi att inte själv vända sig till mentorerna, utan förväntat 
sig att behöva klara sig på egen hand. 

 

Nästa anpassningsfas kommer och tillhörande anpassningsstrategi skapas i och med K1:s 
mognad mellan ettan och tvåan, eller snarare då han började i tvåan, när han fick en plötslig 
insikt och började bry sig om, bli mer självständig och tog eget ansvar för att förändra sitt 
beteende. K1 säger sig tidigare mest ha ”suttit av skolan”. Den här nya fasen uttrycker K1 ha 
bottnat i något slags accepterande av att det inte är någon idé att förvänta sig något mer stöd 
från skolan. Han uttrycker sig här ha börjat reflektera mer över sin studiesituation och blivit 
mer kreativt strategiskt, utifrån konstaterandet att mentorerna inte har tid för mer 
engagemang. Han ber då inte ens om tid, utan anammar en anpassningsstrategi som hjälper 
honom att inte ta det så personligt, utan helt enkelt anpassa sig och vid var tid finna ut nya 
fungerande anpassningsstrategier utan mentorns hjälp, för att ändå i viss mån utvecklas och ta 

sig igenom de olika kommande faserna i studiesituationen. Han uttrycker även att han saknade 
motivationen och engagemanget själv i ettan. Det blev bättre i tvåan, vilket han förklarar med 
att han av några lärare då fått den feedback som krävdes för att öka 
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motivationen kring och förståelsen av vissa ämnen. Han uttrycker även att en del av 
förklaringen till förändringen i tvåan beror på att han själv tycks ha mognat och förändrats 
med ålder och erfarenhet, samt att han då hade lättare att fokusera mer på skolarbetet. 
Summerat uttrycker han ändå att det är föräldrarna som bidragit med mest stöd avseende 

skolgången, ihop med visst lärarstöd. Han uttrycker att den största bristen i skolan utifrån hans 
skapade anpassningsstrategier har varit bristen i relation till enskilda ämnen och läraren i 
ämnet, som han uttrycker det ”… Det är ju från vissa lärare. Men man borde ju få mer 
utvärdering om det just den läraren lär ur i det ämnet”. Då han inte förstått vad som 
förväntats av en specifik lärare och kanske inte helt fått grepp om ämnet, så har det i vissa fall 
varit svårt att föra dialog med läraren. Han uttrycker här att han, då han inte ens fått tanken att 
kunna be mentorn om hjälp med att förstå hur han kan förhålla sig eller på något sätt lösa 
problemen kring detta, inte har kunnat komma vidare i alla lägen. K1 uttrycker dock att det 
givna lärarstödet från vissa ämneslärare ihop med föräldrastödet har givit honom viss känsla 
av kontroll och förståelse i sin studiesituation, där mentorskapet inte fyllt någon djupare 
funktion. 

 

K1 säger sig även tycka att det är viktigt med kemi med en mentor och ser det som en 
förutsättning för att själv initiera att gå och prata, vilket han inte känt för sin mentor säger han. 

K1 säger också att han känner att han inte ens lärt känna sin mentor så bra. Det uttrycker han 
beror på den brist på tid och empati hos mentorn som återkommer som kanske det största 

hindret genom hans berättelser. K1 beskriver att han inte har uppfattat ett intresse från sin 
mentor, samt att mentorerna generellt sett verkar ha fullt upp och att han därför inte vill störa. 

Han och mentorn har bland annat därför inte ha setts mer än på utvecklingssamtalen och då de 
mer ytligt säger hej när de möts i korridoren. Avseende frågan om upprättandet av en 

studieplan, som han uttrycker borde ha gjorts och gåtts igenom närmare, säger han: ”Det 

måste ju vara något som mentorn tar initiativ och tid till.” I tonfallet uttrycker K1 här en 
besvikelse. Han uttrycker att initiativ i det avseendet hänger på mentorn och att han skulle ha 

uppskattat och önskat en mer nära relation med en mentor i sin studiesituation. Han uttrycker 
återkommande att han inte har uppfattat intresset och engagemanget från mentorns sida, 

främst utifrån bristen på initiativtagande och avsatt tid för mentorskap från mentorns håll, 
samt att det hindrat honom från att själv initiera en närmare kontakt. Samtidigt utrycker K1 att 

ingen från de ansvarigas sida på skolan har öppnat upp för och informerat om några 
möjligheter att få tillgång till mentorskap och bara prata och stämma av, utöver om det 

handlar om allvarligare problem eller i samband med utvecklingssamtalen. K1 har heller inte 
uppfattat att någon berättat vad mentorn är till för eller vad man som elev kan ha för nytta av 

hen. Det har resulterat i att K1:s bild av mentorrollen i skolan blivit att det är den person som 

ansvarar för introduktionen i ettan, i egenskap av lekledare, samt att det är mentorn som hör 
av sig om det är några problem med skolk eller liknande och som håller i och kallar till 

utvecklingssamtalen. 

 

För att K1 ska våga ta kontakt, istället för att se det som att störa, krävs det att han uppfattar 
en mer tillåtande diskurs uttrycker han. Därtill behövs det att han uppfattar att mentorn har 
intresse, engagemang och empati, ihop med tagna initiativ från mentorns sida för att ge 
möjlighet att spegla honom som elev och individ. Det skulle sammantaget enligt K1:s 
berättelser ha skapat bättre förutsättningar för att han som elev skulle våga ta plats och vilja 
initiera kontakt vid behov. Det skulle även ha skapat trygghet för honom i vetskapen om att få 
ta plats, att det är tillåtet och rentav väntat. K1 uttrycker att grunden för skapandet och 
bibehållandet av K1:s känsla av självtillräcklighet i skolsituationen, att mentorn är till för 
eleven och dennes utveckling i stort och inte bara för utvecklingssamtalen i form av 
resultatavstämning ”… hur man ligger till”, behövs tydligt uttryckt från livsvärlden, i 
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framförallt skolan och diskursen där. Det krävs annars för mycket av honom som elev att vilja 
och våga störa och pröva möjligheterna att få engagemanget ändå. Han har uppfattat att 
skolans lokala diskurs är att eleven ska vara mest självgående med eventuell tillgång till 
föräldrastöd. Det är det han rättat och rättar sig efter, trots att han önskar att det var 
annorlunda. Han uttrycker att det är mer tur att han ”klarat sig” igenom gymnasieskolan och 
att han hanterat skolsituationen med ”hyfsade resultat” ändå. Han uttrycker summerat att han 
har fått känna sig för och skapat anpassningsstrategier i relation till den hjälp som funnits att 
tillgå vid var tid i den av honom uppfattade livsvärlden. Han uttrycker slutligen att detta 
förvisso har tagit honom igenom anpassningsfaserna och gjort att han klarat sig igenom 
gymnasieskolan, men att det mer beror på tur än det stöd och den spegling, för en känsla av 
kontroll och självtillräcklighet, som han skulle ha önskat. 
 
5.4.2 Tjej 1 – Brist på engagemang och empati 
 
T1 uttrycker i hennes berättande reflektioner att mentorerna inte har haft någon särskilt 

betydelse för hennes upplevda självtillräcklighet. Men genom processen i sig, att i sin 
anpassningsstrategi för att ta sig igenom studietiden med hyfsade betyg använda mentorn som 

ett slags strategiskt verktyg, vilket hon fått lära sig hemifrån, så säger hon att mentorn ändå 

fyllt en viss funktion. Detta användande av mentorn som ett verktyg, för att få tydligare 
information från övriga lärare, uttrycker hon har visat sig fungera för henne, så att hon trots 

brister i mentorskapet i övrigt har skapat den känsla av självtillräcklighet som behövts för 
henne genom studietiden. Hon uttrycker att processen genom de olika anpassningsfaserna har 

skett med stöd och struktur från hennes hemförhållanden ihop med den bekräftelse hon fått 
genom mentorn, vilken visat att anpassningsstrategin fungerat. Hon har känt kontroll, 

trygghet och tillit till sig själv i det att hon lärt sig behärska det spel hon uppfattat vara 
förutsättningen för att ha nytta av mentorskapet. Då hon genom diskursen på skolan inte 

uppfattat sig kunna ha högre förväntningar på en mentor, så har hon anpassat sig efter de 

förutsättningarna. De betygsrelaterade strategiska målen i relation till den diskurs hon 
uppfattat på skolan, gav grunden för hennes utformning av en anpassningsstrategi, med syfte 

att få kontroll vid var tid i relation till sin studiesituation. Hon uttrycker även att det bara 
råkade vara så att mentorn var den som hon även hade som lärare i just de berörda ämnena där 

hon fick hjälp i början efter skolbytet, för att komma ikapp inom vissa ämnen, så det gav 
henne inga högre förväntningar på mentorskapet i övrigt. Det var som hon beskriver det mer 

som en nödvändighet i lärarfunktionen och en förutsättning för att hon skulle kunna byta 
skola. Det låg alltså mer självklart i skolans intresse, påpekar hon här. Det stödets utformning 

uttrycks av T1 ha påverkat hennes uppfattning om skolans brist på intresse att ge stöd då det 

inte är mer av nöden tvunget. 

 

I trean fick T1 ny mentor igen och sedan dess har hon bara i princip haft mentorskontakt i 
samband med utvecklingssamtalen, en gång per termin. Mentorn är i övrigt som hon beskriver 
det, utifrån skolans diskurs och de strukturer hon uttrycker omger henne, bara den man ska 
kunna gå till om man vill prata om något särskilt, med vilket menas om man har problem. 
Hon uttrycker en besvikelse på de begränsade möjligheterna att få stöd av annat slag, men 
säger samtidigt att det i så fall krävs empati och kemi och förtroende för mentorn. Det är 
något hon uttrycker att hon inte har upplevt. Allt detta uttrycker hon sammantaget ha gjort att 
hon inte har använt mentorerna till mer än utvecklingssamtalet och för att i anslutning till det 
få svar på hur hon ligger till i relation till möjliga mål. 

 
De anpassningsstrategier T1:s berättelser beskriver, verkar ha bekräftat sin legitimitet för 
henne genom att hon fått bra, vilket för henne är höga, betyg. En annan tänkbar 
kompletterande förklaring till att hon anammat anpassningsstrategin att använda mentorn 
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som verktyg kan vara hennes berättelser rörande att hon inte känt sig delaktig i valen av 
mentorer och man har från skolans håll flera gånger bytt mentor till henne. Hon uttrycker här 
att hon aldrig riktigt upplevt att det funnits någon kemi, något hon ser som frukten av att de, 
mentorn och hon, dels inte fått den tid som krävs för att lära känna varandra och att hon därtill 

inte känt sig sedd och trygg med respektive mentor. Hon berättar även om flera självupplevda 
situationer där hon beskriver det som att hon har uppfattat fördomsfulla uttalanden, vilka 
förstört möjligheten till kemi och viljan hos henne till vidare kontakt och skapandet av en 
relation. T1 har därigenom aldrig heller fått förtroendet för och tilliten till någon av sina 
mentorer för att få ut en större betydelse av mentorskapet, som stöd i sin utveckling. Samtidigt 
reflekterar hon i sitt berättande över att det hade varit önskvärt att mentorn visat intresse för 
att lära känna henne istället för att ta saker för givna utifrån fördomar. Hon uttrycker en 
önskan om att mentorerna hade förstått mer kring beteenden och orsaker bakom dessa, att 
beteenden hos elever är olika i till synes likartade sammanhang, beroende på person och 
situation och andra omständigheter som påverkar personen just i dennes helhetssituation. Hon 
uttrycker här att det handlar om hur eleven har det vid var tid både privat och i skolan och att 
det givetvis skapar olika attityder och värderingar bakom beteenden hos elever. 

 

T1 uttrycker att de dåliga erfarenheterna kring mentorskapet har påverkat hennes utveckling, 
att hon blivit mer avståndstagande och känt brist på tillit, samtidigt som hon känt behovet av 

att hitta anpassningsstrategier för att komma vidare utan mentorns djupare inblandning och 
stöd. Hon har då varit mottaglig för råd och stöd från andra för henne närstående personer där 

hon fått den grundtrygghet hon behövt för att klara sig genom de olika anpassningsfaserna 
under studietiden. Samtidigt uttrycker och tydligt säger hon att hon hade behövt stöd och 

vägledning genom gymnasieskolan av en mentor, framförallt för att känna trygghet i att göra 

sina egna vägval och inte gå i andras fotspår. Hon tycks här ha använt sig av den hjälp hon 
haft att tillgå i brist på önskvärda alternativ och genom avsaknaden av spegling och stöd i 

mentorskapet i skolan. T1 uttrycker att det hade varit önskvärt att ha erbjudits och känt 
möjligheten att bolla tankar och funderingar och ha fått vägledning, som hade hjälpt henne att 

förstå mer om skillnader mellan olika vägar att ta. Den upplevda bristen på empati och brist 
på visat intresse från mentorerna beskrivs av henne som förklaringar till hennes valda 

anpassningsstrategier för att klara sin studiesituation på ett sätt som hon åtminstone förstått 
och kunnat hantera, genom att ta emot den hjälp och coachning som hon haft tillgång till 

genom pappa och syskon. Hon uttrycker återkommande en önskan om möjligheten att ha fått 

tillgång till ett annat mentorskap och en önskan om att ha blivit mer sedd i skolan, som 
individ. 
 
5.4.3 Kille 2 – Skillnaden mellan personligheter och tillitsnivå 
 
K2 uttrycker att han i och för sig inte haft ett behov av en mentor genom studietiden, utan tror 
sig förvisso ha kunnat klara av skolgång en och studierna utan mentor, nästan på egen hand. 
Han säger sig dock även se betydelsen i form av stöd som stor för hans mentala utveckling 
och välmående. Han uttrycker en del motsägelser i början av intervjun kring detta med att 
mentorskapet ska ha haft eller inte haft någon betydelse för just honom. Men under resans 
gång förtydligar han att det handlar om lite olika sätt att se på mentorskapet beroende på den 
mentor han vid var tid har haft. Han berättar till exempel, då han kommer till den tredje och 
nuvarande mentorn, om många problemsituationer där han har fått spegling. Han har då fått se 
på sina egna funderingar utifrån ett annat perspektiv och nya synvinklar och då förstått mer 
om hur han själv ska kunna lösa problemen, eller kanske även förlikats med dem som olösliga 
eller egentligen inga större problem. 
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K2:s först beskrivna syn på mentorskapet, som en förmån genom skolan och inte som ett 
behov, kan förklaras utifrån det att han uttrycker sig ha haft tillgång i tid hos en mentor genom 
hela gymnasieskolan och ändå den första tiden inte känt att det bidragit med något han 
konkret har kunnat ta på och förstå som betydelsefullt för honom i hans utveckling just då. 
Han uttrycker istället att nyttan mer handlar om det personliga hos mentorn som kommit 
honom mer tydligt till gagn. Det tycks här som att han genom personliga besvikelser i sina 
föregående relationer till mentorer först har anammat en slags anpassningsstrategi att inte 
erkänna sig vara så beroende av just relationen med mentorn. Han beskriver istället att nyttan 
med mentorn generellt mest varit att regelbundet följa upp ämnena. Han beskriver dock sedan 
att han fick en ny mentor efter en i ettan som inte haft koll, varit virrig och därigenom inte 
ingivit förtroende och skapat tillit. Den nya mentorn beskriver han med: 

 
… [hen] hade koll liksom. [Hen] behövde inte fråga, [hen] visste /…/Det kändes 
som att [hen]hade liksom en översikt över mina föregående uppgifter och arbeten 
och som om [hen]. [hen] visste vart [hen] hade mig liksom, visste hur jag såg på 
vissa ämnen och sådär. Mer personligt, eller, ja precis. Mer koll och mer 
personligt. 

 

Den första mentorn var bara någon som han automatiskt hade regelbundna avstämningar 

tillsammans med och som i den första anpassningsfasen enligt skolans diskurs fungerade som 

en slags handledare i användandet av verktyg för att komma in i planeringsrutiner och 

strukturer som behövdes för att ha koll på studierna. Den andra mentorn uttrycker K2 som 

mer betydande, men han är fortfarande försiktig med att ge hen någon större betydelse för 

hans utveckling. Bytet av mentor i tvåan tycks dock ha hjälpt honom till bättre tillit och 

förtroende för mentorskapet och dess möjligheter samt skapat en viss trygghet för honom. 

Senare i intervjun säger han i jämförelse med sin senaste mentor ändå att han inte kände ett 

genuint intresse för honom som person från den andra mentorn. Det kan förklaras av att hans 

upplevelse av att hen ”valde bort” honom då hen inte skulle ha ansvar för lika många elever 

som tidigare. När han hos den tredje mentorn kände och upplevde att det fanns ett mer 

personligt engagemang och genuint intresse för hela hans person och då han därtill fått behålla 

hen som mentor från tvåan tills gymnasietidens slut, så tycks han ha blivit tryggare igen. När 

denne mentor även enligt K2 konkret sagt att han har tilltro till K2: s förmågor att nå högre 

och högre och prestera för att få högre betyg, så stärkte det troligen K2: s känsla av 

självtillräcklighet, att även kunna lyckas på egen hand då han tog sig an nya uppgifter. 

Mentorskapet blir i denna anpassningsfas ett stöd för honom i utvecklandet av ett självgående. 

När K2:s anpassningsstrategi då ändrades och han vågade pröva nya sätt och även lyckades 

med dessa, så gav det mersmak och en utveckling in i nästa anpassningsfas, där han själv 

reflekterade över sin förmåga och konstaterade att det fanns potential i honom själv. Han lärde 

då känna sin egenförmåga, som han uttrycker det, vilket skapade en starkare känsla av 

självtillräcklighet. Denna självtillräcklighet tycks han sedan dess använda för att våga fråga, 

tycka till och reflektera i relation till andras utveckling och prestationer också, där han ser sig 

som mer vuxen och värd att respekteras i diskussioner, redo att avkräva vuxna att se honom 

som en jämlik diskussionspartner. Han säger i det avseendet: 

 
Jag kommer ihåg. Det har jag pratat med min mamma om. När man var tolv år 
och argumenterade för någonting. Det var ju inte så att man hade belägg för 
någonting. Man sa saker; nej, men det är så för att alla andra får så /…/Men nu, 
det blir tuffare för föräldrarna liksom. Man argumenterar liksom. 

 
K2:s berättelser ger en sammantagen bild av att hans anpassningsstrategiska förändringar i 
relation till användandet av mentorn kan förklaras genom hans förändrade bild av sig själv 
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genom relationen med respektive mentor. Han uttrycker sig först mest ha upplevt osäkerhet 
och ren instruktion eller styrning av mentorn. Genom den tredje mentorns stöd, tillåtande sätt 
och bekräftande av honom som person uttrycker han sig ha fått ökad tro på sig själv och vågat 
utmana sin kapacitet. Det har hjälpt honom att stegvis frigöra sig från den tidigare känslan av 

brist på självtillräcklighet. Han uttrycker att han är i en anpassningsfas där visad respekt och 
intresse från mentorn stärker känslan av självtillräcklighet hos honom. K2 uttrycker att han 
genom detta, trots vissa kvarvarande tvivel om sina förmågor, i större utsträckning numera 
bejakar sin nyfikenhet och prövar sig fram för möjlig spegling även utanför mentorskapets 
trygga rum. K2 uttrycker att han numera själv är den styr samtalen med mentorn och att han 
därför vågar reflektera mera och utmana sig själv genom att pröva en slags utökad spegling 
genom andra vuxna, förutsatt att dessa visar ett genuint intresse för honom och vad han kan 
bidra med. 
 
5.4.4 Tjej 2 – Turen att få känna trygghet 
 
T2 uttrycker, kring hennes utveckling genom skolan, att hon i ettan hade svårt att förstå och 
hade svårt att finna disciplinen och motivationen till att göra skolarbete. Hon säger: 

 

Det är så man funderar på mer varför och så. Alltså det är liksom att man tänker 
såhär att, ja, man kommer från högstadiet och just nu kommer jag från ettan och 
man har liksom inte samma tänk, från högstadiet. Men så då blev det liksom så; 
varför är det såhär? Och varför gör de såhär? Och man bara liksom. Man lägger 
så himla mycket tid på annat liksom. Det är inte att alls liksom; men gud vad 
intressant. Det kom senare tror jag. I ettan är det just bara att man får lära sig 
rutiner och att man får disciplin och försöker förstå varför man ens är där. 

 

Det tycks här handla om en första anpassningsfas då T2 kom till första skolan och hon då inte 
hade någon tydlig egen motivation till att studera annat än uppfattningen att det var självklart, 
eller snarare obligatoriskt, att gå i gymnasieskolan. Hon uttrycker att hon mest drogs till 
äventyret och kompisarna, vilket stärktes av att mentorn inte var ett uttryckt stöd från skolans 
håll, samtidigt som det var en person hon inte lärde känna eller hade förtroende för att prata 
med och lyssna på. I denna skola var mentorskapet enligt T2:s berättelser inte så strukturerat, 
vilket bidrog till att hon inte riktigt tog skolan och studierna på allvar. Hon beskriver året med 
 
”… så kändes det lite som ännu ett år i högstadiet…”. Avseende mentorskapet under 
perioden säger hon kort och gott: 

 
Ja, det var mer som man fick reda på, ja, men det här är din mentor och den här 
tiden har du mentorn. [Hen] kanske nämnde något; Ja, men vi ska prata om din 
skola, eller något sånt. Men det var inte alls vad det innebar just det här med 
mentorn/…/ [Det var]som ett kort samtal med läraren. Det var liksom inget 
mentorsmöte. 

 

T2 uttrycker summerat kring upplevelser från den första skolan, att hon inte uppfattat att hon 
fått någon tydlig information om vad tiden med mentorn var till för och inte heller fått det 
förtroende och den respekt för sin mentor som behövdes för en spegling. I nästa skola då det, 
som hon säger, var svårt att anpassa sig och förstå nya begrepp och allt nytt i början, så 
uttrycker hon att hon relativt snabbt och tydligt har använt mentorns stöd och tiden med hen. 
Diskursen och information var tydlig här, att mentorn spelade en viktig och betydande roll. 
Här tog hon emot mer handfast hjälp i början, för att botanisera sig och förstå mer. Här tycks 
den första anpassningsstrategin då hon började på den nya skolan ha varit att förstå och 
fungera bra i anpassning till en helt ny högre nivå på studier, att i sin nyfunna trygghet lyssna 
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mer ödmjukt och göra som hon blev instruerad. Någon dramatisk anpassningsstrategi tycks 
inte ha krävts av henne själv, utan mer blivit självklar i möjligheten att använda det erbjudna 
mentorskapet. Det kan delvis förklaras genom det T2 uttrycker rörande att hon efter bytet av 
skola var i en ny mer studiemotiverat vald studiesituation. Men det tycks även här ha varit 
skolans diskurs kring mentorskapet som funktion och roll ihop med mentorns personliga sätt 
att bemöta henne, med empati och genom att få henne att känna sig trygg, som fått henne att 
känna sig trygg. Hon beskriver mentorskapet här bland annat genom att säga: 

 

Alltså just att, alltså mycket [hens] egenskaper just att [hen] är så förstående. 

Och även fast det kanske är någonting du tycker är pinsamt så kan [hen] liksom 
agera som. Alltså det är inte pinsamt. Det kan vara sådant som jag har gråtit 
inför [hen] när jag var lite, ja. /…/Ja, men typ, alltså vi kan bara sitta och prata 
om får. /…/ Det kan bli vad som helst även fast det inte just precis handlar om 
bara skolarbete. Det skapar ju sådant här personligt band också. Så att det blev 
inte lika formellt och som så. Och just att [hen] säger att; Ja, men om du vill att 
det är någonting jag ska förbättra eller någonting eller hur jag ska agera, under 
samtalet. Det tycker jag är jättebra. Så jag tycker det funkat bra nu liksom/…/ 
Men liksom, nu är det ju lite såhär slappare eftersom man lärt sig själv att 
planera och sådant här. Och ibland så blir de här mötena jättekorta för då har 
jag planerat typ innan. Ja, men jag gör det där och den där och den där tiden och 
sådär. Ja, men okej, ja, vad bra [säger hen] /…/ Det är nog just att jag hjälpt 
[hen] liksom. Men, att jag har lärt mig med tiden. 

 

Anpassningsstrategin hos T2 uttrycks ha varit att hon i den första anpassningsfasen engagerat 

sig och lärt sig för att visa mentorn uppskattning för all hjälp. Motivationen kan här, 

tillsammans med skolans tydliga information om mentorskapsrollen och betydelsen av 

mentorstid i den struktur som finns där, troligen ha bidragit till hennes mottaglighet för att 

med en självklarhet förvänta sig och även ta emot hjälp av mentorn. Detta tycks i sin tur ha 

gjort att mentorn genom en nära relation dem emellan har lyckats spegla T2 på ett bra sätt 

genom studietiden och givit henne trygghet i att känna att allt är tillåtet och önskvärt att ta upp 

med och hos mentorn. Helheten motiverade henne att som anpassningsstrategi fokusera på att 

göra sitt bästa då hon kom till nya skolan, för att förstå och anamma det erbjudna arbetssätt 

som skulle kunna hjälpa henne igenom studierna. Hon säger sig verkligen uppskatta 

personligheten hos sin mentor och säger sig haft tur som fick just hen som mentor. Hon 

uttrycker att hon därigenom ser upp till hen som en viktig person i hennes liv just nu, både 

avseende hennes studiesituation och allt runtomkring som har inverkan på balansen för hennes 

välmående. Här beskriver hon hen som en slags ventil i vardagen och ett stöd kring allt. 
 

 

Mentorsrelationen tycks ha hjälpt T2 genom anpassningsfaserna hittills i den nya skolan, så 
att hon känt sig tillfreds med att i huvudsak använda sig av anpassningsstrategin att använda 
det erbjudna stödet. Detta stöd har gått från mer styrning från mentorn till mer och mer 
styrning av T2 själv, då hon känt sig mer bekväm, vågat mer och känt tillit till hennes egna 
förmågor. Hon har med tiden prövat sig fram genom att styra mentorns insatser mer tydligt 
utifrån hennes egen självkännedom och enligt henne behövd disciplin, medan hon med hjälp 
av mentorns spegling också lärt känna sina egna styrkor och svagheter i sin studiesituation. T2 
uttrycker över lag att mentorskapet för henne nu är en relation där mentor och elev har lärt 
känna varandra och där mentorn har koll på elevens utveckling i helhet genom studierna, samt 
att hen finns som en handfast handledare, ett verktyg när handfast instruktion behövs och 
önskas. Genom det finns hen för T2:s skull, uttrycker T2. Mentorn kan då spegla henne 
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genom hennes olika anpassningsfaser samt vara ett stöd i vardagens balanssökande mellan 
livets olika delar. Detta uttrycker T2 ger den känsla av självtillräcklighet som behövts och 
behövs, samt en trygghet för henne i hennes studiesituation. 
 
5.4.5 Tjej 3 – Otydliga roller i en lite otydlig organisation 
 
T3 uttrycker att hon haft en brist på studiemotivation i tvåan och trean, att hon haft mycket 

och att det varit svårt att prioritera. T3 säger att hon har problem med att planera och med 

framförhållning. Detta tror hon har berott på ett hos henne ofta prioriterat socialt liv utanför 

skolan, som hon har sett som viktigt för hennes balans i välmående och som har varit svårt för 

henne att avstå ifrån. Hon uttrycker en slags uppfattad förväntan från omgivningen att hon 

kanske borde ha prioriterat skolan mer och att hon därför ändå inte är helt nöjd med sina 

prioriteringar. Men hon tillägger i detta avseende att hon troligen ändå har nivåer som hon är 

förhållandevis nöjd med, utifrån de prioriteringar hon gjort och fortfarande gör. T3 säger sig i 

relation till mentorskapet inte ha lärt känna den första mentorn så bra och inte känt förtroende 

för den nya mentor hon sedan fick i början av tvåan, vilken inte reagerade och gav henne stöd 

som lärare förrän T3 sa att hon skulle byta skola. På den skolan var det svårt för henne att 

hänga med i takten och kunna be om hjälp att komma vidare. Anpassningsfaserna både i 

samband med starten i första skolan och under en tid efter bytet till nästa uttrycker hon ha 

varit påfrestande, med en hög arbetsbelastning i förhållande till hennes upplevda kapacitet hos 

sig själv. Hon uttrycker här att anpassningsstrategierna har växlat mycket mellan att satsa på 

studierna och att prioritera annat utanför skolan för att må bra där. När vi pratar om den 

senaste mentorn, den hon fick då hon bytte gymnasieskola i början av tvåan, så säger T3 sig 

inte riktigt tycka om hen som person, utifrån stil och sätt. T3 uttrycker att hon inte har 

uppfattat mentorn som naturlig gentemot henne som elev. T3 har tidigt fått uppfattningen att 

mentorn försöker vara kompis med eleverna istället för lärare och mentor, men också att hen 

inte klarar av att ge någon mer avancerad hjälp och stöd. T3 uttrycker även att mentorn 

uppmanar henne att vända sig till andra specialfunktioner med sina problem, när hon väl 

vänder sig till mentorn, vilket gjort att T3 inte har fått det förtroende som behövs för att hon 

ska vilja vända sig till mentorn med problem över huvud taget. Hon säger bland annat att det 

inte är någon idé och berättar hur hon även har använt rektorn som lite ställföreträdande 

mentor, då hon uppfattat att det varit accepterat som alternativ ibland. Hon förklarar sitt eget 

beteende här med hur hon blir bemött av mentorn respektive rektorn och vad de gjort eller gör 

för henne. Hon säger bland annat: 

 

… [Mentorn] är inte såhär att man känner att man kan prata med [hen] på det 
sättet/…/Och rektorn gjorde ju förra året mycket av det min syo ska göra, eller 
min mentor ska göra. Så rektor var ju liksom min mentor, fast inofficiellt /…/ … 
Min mentor nu/…/ delegerar arbetet mycket såhär bara; ja men för det här vore 
det bra om du går och pratar med kurator om du tycker att det är för 
stressigt[och] om du vill veta hur skolan funkar så ska du prata med syo. Alltså 
så[säger hen]. 

 

T3 berättar även att rektorn själv uttryckt att det bara är att komma in om man som elev 
behöver hjälp med något, men att mentorn sade ifrån till detta beteende i början och styrde 
upp eleverna till hen istället, med förklaringen att rektor inte hade tid. Ändå uppfattar T3 
rektorn som välkomnande i det att hen sagt att eleverna alltid kan komma till hen om det är 
något. T3 uttrycker att anpassningsstrategin blev skapad utifrån det hon uppfattar är det 
erbjudna stödet i skolan, att gå till rektorn ändå med viktigare problem som hon känner 
behöver lösas genom att prata och bli förstådd. Hon beskriver detta bland annat med: 
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… [rektorn] är bra. [Hen] är ju bara vår rektor, men [hen] har ju funkat som den 
man pratar med om hur man ska lägga upp kurser och så. Så [hen] är ju väldigt 
engagerad alltså./.../ Om jag hade haft problem med en lärare så skulle jag inte 
prata med [mentorn]/…/ Nu är det enklare för mig att prata med min rektor bara  
/…/ Men det är ofta så himla dumt och såhär, för det är oftast enklare att få tag i 
vår rektor. Och vår rektor är såhär; Kom in och prata med mig på mitt kontor om 
det är någonting. 

 

T3 beskriver alltså att hon föredrar att gå till sin rektor med problem. Hon uttrycker dock även 

att hon på grund av tidsbrist hos rektor fått vända sig mer till mentorn, vilken då faktiskt ändå 

visat sig kunna vara till viss nytta. Möjliga förklaringar till beteendet, att hellre gå till rektorn, 
uttrycker hon kunna vara att hon känt sig mer bekväm med hen då det är hen som hon först 

träffat och som T3 planerat sin studiegång och val av kurser tillsammans med. Samtidigt har 
hon använt sin familj att gå och prata med då hon känt att hon behövt det och därför inte haft 

samma behov av att prata med någon i skolan jämt, säger hon. T3 berättar även om 
föräldrarnas hjälp, att de gått in och gjort en del av det hon ser som mentorns uppgifter annars, 

såsom till exempel stämt av att hon gjort skolarbeten. Mentorn har istället undantagsvis 
initierat och handgripligen gått in och styrt upp skolarbetet och hjälpt henne komma ikapp i 

samband med en tydlig mer akut studiesituation som måste lösas. Här blev insatsen tydligt 

uppfattad och mottagen av T3, efter reflektion som en nytta och en funktion som var bra för 
henne just i den aktuella situationen. Här tycks anpassningsstrategierna växla mer frekvent 

genom studietiden samtidigt som hon beskriver att ”Det har gått lite upp och ner”. Då hon 
även uttrycker sig behöva veta tydligare vad en mentor är och hur hon ska ha kunnat använda 

mentorskapet på riktigt, så får man en känsla av att mentorrollen i hennes skola blivit något 
diffust och ostrukturerat för henne. Det kan också vara en bidragande förklaring till hennes 

olika beteenden i relation till nyttjandet av mentorn. Hon förklarar sitt beteende på sätt och vis 
även genom att säga: 

 
Om det skulle vara någonting som jag skulle säga att man kunde förbättra, så var 
det kanske att man skulle få information om vad ens mentor ska vara [göra], 
information om vad en mentor är. Ja, för det har inte jag fått. För nu när vi pratar 
om det såhär så kan jag känna att det skulle vara bra. 

 

T3 uttrycker här tillsammans med övriga delar i hennes berättelser, att hon inte vet vad 
mentorskap betyder och kan innebära och att hon upplever att skolan inte varit tydliga med att 

berätta vad hon kunnat förvänta sig i det avseendet. Det hon uppfattat avseende betydelsen 

och funktionen med mentorns roll är dock att denne håller i sjukanmälan och kontaktar 
föräldrarna om hon missat till exempel en inlämning. Det har hon lärt sig av erfarenhet 

uttrycker hon och ger ett exempel där hon berättar om när hon var sjuk och hemma från 
skolan och hade missat en inlämning, då mentorn ringt hem till föräldrarna, vilket resulterat i 

att T3 fått göra uppgiften direkt trots hög feber som hon säger. Hon summerar det genom att 
beskriva mentorns insats med ”… [Mentorn] kollar upp åt lärarna om lärarna liksom inte kan 

ta det själva, vilket de flesta lärarna på min skola kan”. Mentorns insats uttrycks här ha 
upplevts av T3 mer som hjälpreda åt lärarna än stöd för henne som elev, vilket inte skapat det 

förtroende som T3 hade behövt känna för att vilja och se möjligheten att vända sig till 

mentorn med problem och för att få stöd. Den öppenhet som T3 uttrycker sig känna på skolan, 
den närhet hon har i det vardagliga med hela lärarkåren på skolan samt kontakten med rektor 

där hon uttrycker sig ha känt sig sedd, har ändå skapat en viss känsla av självtillräcklighet hos 
henne. Hon berättar att lärarna pratar med eleverna om det mesta, att andra lärare som också 

är mentorer kan prata med henne ibland och att hon upplever det som bra. Detta uttrycker hon 
 
 
44 



 
kan vara möjliga skäl, ihop med den av henne uppfattade diffusa ansvarsfördelningen på 
skolan, till hennes vilja och mod att avstå från utvecklingssamtal och inte se något intresse i 
mer regelbundna möten med mentorn. T3 utrycker slutligen att hon trots allt uppfattat att 
mentorn är engagerad och gärna vill ta sig an mentorskapet och hjälpa till och ge sin tid, men 
även starkare uppfattat att denne inte är förtroendeingivande nog för att relationen ska kunna 
bli generellt bättre och ge betydelsen av ett speglande mentorskap. 
 
5.4.6 Kille 3 – Bekräftelse genom flit och självgående 
 
K3 säger sig alltid ha varit duktig i skolan och haft lätt för att få kunskap att fastna och att han 
därför även haft en hög ambition med sina studier. Den första mentorn hade K3 bara ett 
initialt utvecklingssamtal med, en bit in på första terminen i gymnasieskolan, då mentorn mest 
stämde av att det fungerade i klassen och att allt var under kontroll, säger han. I övrigt 
uttrycker K3 att det var mer opersonligt, med den summerande förklaringen att den mentorn 
var temporär och att de inte gått i gymnasieskolan så länge då. Men den andra mentorn verkar 
det ha gått lite bättre med bara, såsom K3 uttrycker det. K3 säger sig personligen inte ha känt 
något behov av att ha en särskild mentor och minns det istället att han alltid varit sån att han 
blev kompis med lärarna ”… eller kunde liksom föra en dialog med dem”. Det var framför allt 
en lärare som det började med, som han tyckte om och blev mer kompis med. Han säger här:  
”Och det har jag ju tagit med mig typ. Alltså jag pratade ju med mina lärare…”. Det tycks 
således ha blivit en naturlig anpassningsstrategi för honom, att han valt att inte arbeta för att 
få en närmare relation med någon mentor när det verkar mer osäkert efter upplevelsen av den 
opersonliga relationen med den första mentorn. Detta att vara kompis med lärarna var för sig 
uttrycker han var ett mer begripligt sätt att komma vidare genom studierna. Det är därtill 
något han berättar ha lärt sig bland annat genom sin mamma, första gången i högstadiet som 
han minns det. Han berättar: 

 
Det var väl ändå mamma som sa från början. Sen så när jag började ströva efter 
högre betyg. Det kom jag ihåg själv att jag ville ha. Men alltså såhär; ja, men 
prata med läraren eller fråga liksom såhär vad det krävs för liksom såhär/.../Om 
man kanske säger efter första provet eller resultatet, om jag inte var riktigt nöjd 
med det, så var jag alltid fram och frågade sådär; alltså ja, men vad var det som 
saknades, så. 

 

K3 uttrycker att han sedan dess har prövat sig fram och upptäckt att det fungerar tillräckligt 
bra för honom att ha fokus på lärarrelationerna. Mentorns roll har bara varit att stämma av och 
bekräfta honom i utvecklingssamtalen, där han behöver få veta att det går bra och att han 
således har kontroll över sin studiesituation. Det tycks ha stärkt hans känsla av 
självtillräcklighet ytterligare genom varje anpassningsfas under studietiden. K3 nämner inte 
sin mentor vid namn eller beskriver hen närmare någon gång utan tycks hellre berätta om sina 
lyckade skapade anpassningsstrategier för att ta sig vidare, genom och förbi gymnasiet. Han 
uttrycker dock även att han inte kan tänka sig att gå till mentorn om det skulle vara ”något 
mer privat” och att det kan bero på att de inte står varandra tillräckligt nära, samtidigt som 
skolan och mentorn har signalerat att det är fokus på skolprestationerna i skolan. K3 uttrycker 
att han helt enkelt inte har uppfattat att det kan vara i sin ordning att ta upp något som är 
utanför skolan, även om det påverkar studiesituationen som helhet. 

 
K3 säger tidigt i intervjun att han redan i grundskolan förstått vikten av höga betyg, att målet 
med att plugga skulle vara det för honom, mycket för att han främst ville bort från hemorten, 
men även för att det ger frihet av andra slag. Han säger bland annat ”Jag kommer ihåg när jag 
insåg ganska snabbt det här, ja, men ifall man pluggar då har man större valmöjligheter att. 
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Och får man bra betyg då kan man välja vilken skola man vill gå på.” Valet av skola 
uttrycker han ha samband med att skolan han sökte sig till verkade ha en diskurs som mycket 
handlar om betygsfokus, extrapoäng och även ett fokus på att vara förberedande för högre 
studier. K3 uttrycker att detta också bekräftas av skolan när han väl börjat, att man tycks mäta 

framgångar främst i form av höga betyg. De elever som har höga betyg på prov och inte är 
”… i trubbel”, släpper både lärare och mentor mer på kontrollen av och ger mer eget ansvar. 
Under anpassningsfaserna, där K3 hela tiden fokuserat på och jobbat med sina studier, 
beskrivs hans anpassningsstrategier därför ha varit de att först lära känna lärarna ihop med att 
läsa extra mycket inför första proven, föra en dialog med lärarna och hela tiden se till att de 
förstått han ambitionsnivå, för att sedan slappna av lite mer och då upprätthålla en mer 
kompisliknande relation med lärarna. I det sista stadiet har han mest läst inför prov, ett i taget, 
eftersom han då känt och nu känner sig rätt säker på hur lärarna ställer frågor och bedömer 
svar. Han säger sig även alltid ha förlitat sig på skolans uttalanden om elevinflytande och i det 
avseendet, som han säger; 

 

… känt eller varit så pass trygg att jag kan säga vad jag tycker till en lärare typ. 
Och det behöver inte vara en mentor så, utan bara en undervisande lärare. Den 
jag kan prata med och skämta och sådant/…/För det är ju meningen att vi ska ha 
ett inflytande säger de. Så de frågar ofta såhär; hur? De sätter ett 
preliminärdatum typ såhär; Ja, men den dagen ser bra ut, kan vi sätta ett prov där 
eller? 

 

K3 beskriver summerat en slags övergripande anpassningsstrategi att testa sina behov av 
mentorn genom att utifrån proven och dess resultat bara invänta mentorns respons. Då denna 
respons har varit tillräckligt bekräftande av att det han gör är rätt, så har han inte känt ett 
behov av att gå till mentorn med något eller prata särskilt med hen. Han förklarar det själv 
som en viss typ av stolthet i att inte känna behov av att prata med mentorn och i att ha 
avvecklat hen från vardagen. Denna anpassningsstrategi uttrycker hans berättelser delvis 
kunna förklaras av värderingar skapade hos honom själv utifrån erfarenheter i samband med 
studierna i grundskolan, att betyg är det som räknas och att det är en svaghet att behöva 
använda sig av mentorn för mer än fokus på betygen. Han uttrycker även att det är ett tecken 
på att någon har problem med skolan, om man får uppmärksamhet av den utsedde mentorn. 
Han uttrycker även att dessa värderingar har bekräftats av gymnasieskolan, vilket tycks ha 

förstärkt hans syn på mentorskapet som något man inte ska behöva om man sköter sig, det vill 
säga om man har relativt bra betyg. 

 
Ja, men det är väl lite det att både läraren och eleven, att det oftast då är en elev 
som har en bra relation med läraren och då, då kan de också känna av det. Ja, 
men det här borde inte vara något problem. Vi har den här dialogen. Så då är det 
mer att ibland kan de också känna att det blir mycket eller i alla fall hinta om att 
det blir. Ja, men det är lite onödigt att vi har det här utvecklingssamtalet. 

 

Får K3 alltså höra från mentorn att ” … det ser bra ut” så verkar han nöjd med det och 
fokuserar vidare på ämnesproven. Han säger med uttryck av en slags stolthet igen, att han inte 
känner att han skulle ha gått till mentorn ”… när det varit mer hemma.” Då det gäller 
planeringen av skolarbeten, läxor och prov och då det ibland blivit alldeles för mycket 
samtidigt så säger han att ”… då har jag eller faktiskt klassen kunnat säga direkt till 
läraren/…/ Men, kan vi flytta det en vecka för…”. Han uttrycker även att han delvis fått en 
form av spegling hos lärarna i respektive ämne, parallellt med en form av enklare, mer 
betygsrelaterad spegling genom sin mentor, i det att mentorn bekräftar hans resultat och 
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meddelar att allt är bra och att det inte finns något att ta upp avseende ämnena från skolans 
sida. Det tycks ha givit K3 den bekräftelse han behövt, utifrån det som verkar vara det viktiga 
enligt skolans diskurs att stämma av. K3:s i skolan visade tydliga inriktning, skolmotivation, 
trivsel, självgående och engagemang i skolan, uttrycker han har gjort att vare sig han eller 
mentorn känt ett behov av eller kanske heller inte en önskan om, att föra mentorskapet till en 
annan nivå eller omfattning. K3 säger själv att han istället har en slags mentorskapsrelation 
med alla lärare var för sig. Han beskriver att han har ett eget driv och tydliga målbilder för 
studierna som han har med sig redan från grundskolan. Gymnasiet beskriver han som en 
genomfart, en väg vidare bara, mot det slutliga målet som är högskolan. Han vill ha höga 
betyg för att urskilja sig och därigenom få möjlighet att läsa på en högskolelinje som är svår 
att komma in på. 

 

Gemensamt beskriver fragmenten av det K3 säger att han genom coachning hemifrån inte 

förväntat sig mer engagemang av mentorn och att det här med att försöka lära känna alla 

lärare är en viktigare del i hans inlärda anpassningsstrategi genom studierna, att visa lärarna 

att han är intresserad och ambitiös. Samtidigt har det visat sig i praktiken vara ett bra sätt för 

honom att få förståelse för tentornas upplägg och innehåll, så att han kan nå höga betyg. Han 

uttrycker även att det varit nyttigt för honom att utvecklas genom mycket eget ansvar och 

säger att han troligen varit mer osäker som person om han ” … haft en liten förälder här 

också”. Det tycks som om hans erfarenheter av mentorskap och kunskaper om mentorskapet 

som definition är begränsad och att han därför inte reflekterat över den möjliga betydelsen. 

Det enskilda mentorskapet uttrycker han inte ha någon större betydelse i sammanhanget, för 

hans mål och känsla av självtillräcklighet. Han uttrycker vidare att han förknippar mentorskap 

med en föräldraroll, med regler och kontroll enligt hans egna erfarenheter. Förväntningarna på 

en mentor uttrycks av K3 heller inte vara så höga. Tillika tycks intresset för att involvera 

mentorn mer inte riktigt finnas, utifrån att det fungerar tillfredställande för K3 enligt hans 

beskrivna livsvärld i relation till sin studiesituation. Han ser inte riktigt behovet uttrycker han. 

K3 uttrycker dock att han kan ha varit indoktrinerad hemifrån i fokus på resultatet. Han säger 

även att han såhär efteråt förstår vitsen med den uppfostran som han fått med sig hemifrån och 

kan relatera det till att det kan finnas en möjlighet att han missat något avseende 

mentorskapets möjligheter. Diskursen på skolan med fokus på studieresultatet i form av 

resultat på tentor och höga betyg, har dock utifrån målen för honom med gymnasiestudierna 

och hans förväntningar fungerat tillräckligt bra. Detta kan förstås av K3:s uppfattade tolkning 

av mentorskapet utifrån skolans diskurs, med fokus relaterat till själva studieresultaten, samt 

den anpassningsstrategi K3 hade med sig redan från grundskolan och fick kvittens på som 

fungerande för att ta sig igenom gymnasieskolan och vidare till högskolan. Han uttrycker att 

han hittat ett sätt som fungerat för både honom och skolan, vilket ingivit en känsla av kontroll. 

 

5.5 Det idealiska mentorskapet enligt elevernas berättelser 

 

5.5.1 Kille 1: s tankar om ideal 
 
K1 ger här först spontant flera exempel på dåligt mentorskap i form av beteenden hos lärarna 
som han upplevt som skadliga för hans känsla av självtillräcklighet. Han beskriver dessa 
beteenden vara bland annat när lärare på olika sätt visar ointresse för elevers utveckling eller 
respektlöshet mot elevers redan befintliga kunskaper. Han beskriver detta med att lärarna till 
exempel inte lyssnar eller inte är lyhörda. Han berättar även att det finns en tendens hos vissa 
lärare att inte ”vara där” och ger exemplet; 

 
Det är liksom en. Just nu så känns det liksom så att kunskaper man hade innan i 
ämnet, det är inte sådär jättebra och så. Jag vet inte /…/Det är viktigt för läraren 
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att, [men hen] lyssnar inte. Det verkar inte vara så jätteintressant att man ska 
kunna saker innan man började där/…/ Ja, alltså man svarar på frågor, så är det 
nästan så att /…/ [Hen]blir sur om man svarar rätt. Det är konstigt /…/ Det är ju 
en väldigt dålig mentor. Då känner man ju sig rätt värdelös. 

 

Här beskriver K1 mentorskapet i åsyftande av lärarrollen, vilket han uttrycker som mest 
möjligt i hans livsvärld, utifrån den diskurs som råder lokalt i skolan. Han fortsätter beskriva 
ett ideal enligt honom med ”Så jag menar, tvärtom så är bra egenskaper att visa intresse och 
man vill att folk ska lära sig.” Han uttrycker generellt en önskan om att bli sedd, bekräftad 
och att få känna sig trygg i relationen med auktoriteter i skolan. K1 uttrycker här främst 
mentorskap som något mer generellt för varje lärare att ha med sig i undervisandet av sina 
elever, att bry sig om eleverna, se dem, lyssna på dem och uppmuntra deras kunskaper för att 
motivera dem att utvecklas därifrån de är, att se deras engagemang med respekt och intresse. 

 

När vi går djupare in på det idealiska mentorskapet i själva mentorsrollen, hos den som är 

utsedd sådan, så pausar K1 lite innan han svarar och uttrycker sedan att ett mer utvecklat 

mentorskap är något han inte funderat på så mycket eller trott var möjligt. Han har uppfattat 

att mentorerna har ont om tid och inte hinner med mer än utvecklingssamtalen en gång per 

termin, samt att ta itu med mer allvarliga problem. Men då jag frågar om det idealiska 

mentorskapet, vad det skulle kunna vara enligt honom om det fanns mer tid för det, så säger 

han reflekterande ”… alltså, jag tycker det är helt okej att man är såhär självständig… men, 

jag menar, om någon kollade läget lite som såhär vore ju trevligt!”. Mot slutet av intervjun 

återkommer K1 på eget initiativ till att han framförallt önskade att han fått mer tid för 

mentorskap. För K1 sammanfaller den uttryckta försiktiga förväntan på mentorn tydligt med 

hans beskrivning av skolans brist på information om mentorskapet samt den av K1 uttryckta 

diskursen på skolan att mentorskapet inte är något att ha större förväntningar på då det inte 

finns tid. Han beskriver med bestämdhet i rösten att det oavsett tidsfaktorn är viktigt att 

mentorn är den som främst initierar samtal och att dessa då inte alltid ska handla om att ta upp 

eventuella problem, utan att det mer skulle kunna vara att stämma av läget genom att prata om 

allt möjligt. Han uttrycker även att ett ideal vore om mentorn även initierade och gjorde upp 

en studieplan tillsammans med honom som elev och bollade idéer, vägledde honom och gav 

honom den trygghet och det stöd som kan behövas för en bra utveckling av honom som elev 

genom gymnasieskolan. Detta tyder på att mycket handlar för K1 om vikten av att mentorn 

redan från start signalerar vad K1 kan förvänta sig av hen, åtminstone att hen säger och visar 

att det är i sin ordning att K1 vänder sig till hen med olika saker. Ett bra mentorskap i skolan 

är enligt K1 summerat någon som inte är fördomsfull, någon som lyssnar, är lyhörd och 

engagerad, någon som känner av läget, visar intresse och ger feedback som motiverar till 

vidare utveckling och lärande. Han reflekterar berättande över att det gått bra ändå. Här 

uttrycker han viss förvåning över att ha klarat sig igenom gymnasieskolan, trots det bristande 

stöd han fått. Han uttrycker att det mer berott på tur och lyckosamt att han varit något sånär 

självgående trots allt. Han uttrycker avslutningsvis att han önskar att han hade haft tillgång till 

ett mentorskap, genom vilket han till exempel hade fått veta lite mer om olika vägar att gå, 

fått mer stöd i olika vägval och i sin utveckling. Han hade önskat ha någon att ”bolla mer 

med” under gymnasietiden, om han blivit erbjuden det genom mentorskapet i skolan. 
 
5.5.2 Tjej 1: s tankar om ideal 
 
Enligt T1 är ett bra mentorskap baserat på förtroende och fördomsfrihet, där hon säger sig se 
empati som en viktig förmåga hos en mentor för att möjliggöra en god relation. Hon efterlyser 
återkommande under samtalet mer engagemang från skolans håll och höjer då rösten och talar 
med eftertryck. T1 uttrycker bland annat att man borde beivra fördomar hos lärare och 
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mentorer och att det skulle vara bättre om tid och tillfällen gavs, samt intresse fanns hos 
mentorerna att lära känna eleven och engagera sig i dennes helhetsutveckling genom 
studietiden. Hon beskriver det som att mentorn skulle kunna vara mer coachande och visa att 
hen bryr sig om eleven, så att eleven härigenom utvecklar ett eget driv, vilket i sin tur skapar 
bra förutsättningar för motivation. 

 

T1 trycker även mycket på behovet av fler av mentorn initierade träffar, i syfte att förbättra 
förtroendet och tilliten, eller kemin som hon kallar det. Hon uttrycker under intervjuns längre 

berättelser ett reflexivt sätt att se på sina egna uttryckta önskemål och möjligheten med ett 
idealiskt mentorskap. Här kommer hon till exempel fram till att fler träffar och intresset av att 

lära känna varandra troligen behöver vara ömsesidigt framförallt i början, det vill säga även 
behöver finnas hos eleven, för att relationen ska kunna utvecklas till något mer. Set tycks 

dock alltjämt vara viktigt här att mentorn är den som huvudsakligen tar på sig ansvaret för och 
initierar fler regelbundna avstämningstillfällen, formella och informella. Detta behov förklarar 

hon med att man som elev kan ha viljan, men sakna den mentala orken att be om stöd och 

hjälp. Hon uttrycker att även om man har viljan att studera och viljan att stämma av och få 
stöd och uppmuntran eller bli coachad ”… kanske man inte orkar mejla mentor och be om 

tid/…/[Det] kan kännas som att det är så lite det handlar om, att man inte orkar ta steget att 
be om tid för det”. Hon uttrycker sammantaget att detta kan gälla både henne själv och hennes 

skolkompisar och att ett ideal handlar mycket om personligt engagemang och egenskaper hos 
mentorn. Samtidigt uttrycker hon sig se brister i den övergripande strukturen som hon 

upplever organiserar mentorernas arbete och att detta kan vara en bidragande orsak till det 
bristande mentorskapet. 

 

T1 säger särskilt, som ett exempel på hur andra elever har det, att om det är någon som inte 
säger sig bry sig om ”… att plugga och mentorstid och sådant…”, så kanske hen verkligen 
behöver ”tas tag i” och då är det bra med en mentor. Här uttrycks idealet vara ett 
initiativtagande från mentorn trots uttryckt ointresse från eleven, eller ännu tydligare just på 
grund av ett uttryckt ointresse. T1 tar som exempel en kompis som säger sig inte bry sig om 
”att plugga och så”, men som inte verkar må så bra och som det inte går bra för, troligen på 
grund av brist på stöd och hjälp med sin studiesituation tror T1. Hon uttrycker att eleven i 
exemplet hade behövt och behöver en mentor som bryr sig om och tar initiativ och pratar med 

hen, för att förändra situationen, att det behövs en mentor som engagerar sig och som hen 
pratar med för att generellt må bättre och orka och vilja mer i sin vardag och med studierna. 
Denna mentor ska då vara någon som visar att hen är sedd och gör så att hen får det stöd hen 
behöver kring studier och annat, trots att hen inte orkar eller klarar av att be om det själv. T1 
uttrycker att det även kan handla om att en elev inte har insikten att själv se vad hen behöver 
och ta itu med det. Det ideala mentorskapet i sammanhanget blir beskrivet att vara en person 
som skapar trygghet för eleven i känslan att alltid vara och bli sedd, att ha ett skyddsnät i 
skolan, även när orken inte finns och studiesituationen som helhet känns övermäktig. 
 
5.5.3 Kille 2: s tankar om ideal 
 
K2 ser en bra mentor som någon som har koll, visar ”äkta intresse” för eleven och som ser 
vad som behövs. En bra mentor är enligt K2 en person som han känner att han kan lita på och 
ha förtroende för. Han pratar mycket om kemin som viktig och beskriver reflekterande att 
förutsättningen för kemin kan ha att göra med hur, i vilket sammanhang man lär känna 
varandra mer och skapar den relation som behövs. Dock säger han sig ändå se att det finns 
undantag för möjligheten att skapa en relation om mentorn i fråga inte går att nå som person, 
på grund av hens personlighet och attityd. Han ger som exempel en lärare som han under sina 
tre år i gymnasieskolan har försökt att prata med, för att försöka få den feedback han behöver 
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och förstå vad som förväntas av honom som elev i samband med utförandet av uppgifter. Han 
säger sig här ha upplevt att hen talat ned till honom och inte tagit honom på allvar, samtidigt 
som han inte fått någon handledning av hen i form av exempel eller tips på vad han ska göra 
annorlunda, eller tips på hur han kan göra och tänka. Trots att han prövat, genom tips från en 
nära anstående vuxen, att nå läraren genom ett annorlunda och enligt tipsen normalt mer 
fruktsamt hanterande och bemötande, så hjälpte det inte. Detta resulterade i att K2 nästan har 
slutat att försöka nå den läraren, vilket har gjort honom frustrerad berättar han. K2 säger sig 
därigenom inte heller känna något förtroende för hen som lärare eller se hen som en potentiell 
mentor. Det ideala mentorskapet tycks i sammanhanget kunna tolkas ha kunnat vara en större 
mottaglighet hos läraren, att ha haft empati för eleven och satt sig in i dennes behov av 
vägledning och stöd och utifrån detta ha besvarat elevens önskan om att bli sedd och få den 
vägledning som behövdes. 

 

K2 uttrycker dock först och främst att ett idealiskt mentorskap förutsätter att det finns tid och 
att mentorn är en given resurs. Han uttrycker även att han inte tror riktigt på möjligheten för 
ett idealiskt mentorskap, i det att han inte ser sig kunna förvänta sig ett ”överdrivet personligt 
intresse” från en mentor. Samtidigt uttrycker han ett önskemål om ett visat djupare intresse 
ihop med ett engagemang och en trevlig samtalspartner, någon att spegla sig mot och se fram 
emot att samtala med regelbundet. Det ska enligt K2 i det ideala fallet helst fungera från start 
och styras mycket av hans behov och önskemål, enligt som han säger: 

 
Jag skulle vilja, att kommer jag första dan /… / Så skulle jag vilja att det var på 
mina villkor. Vi pratar om det jag vill prata om. Sen så vet jag inte, men man ska 
ju prata om skolarbete också. Det är ett kriterie liksom/…/Man sätter upp ramar 
liksom, på mina villkor/…/Det som sker under resans gång det är det som blir den 
här produkten, den vi sitter och har tillsammans. 

 

K2:s berättelser ger gemensamt uttryck för att det lite motsägelsefulla som framkommit 
kring hans nytta av mentorskapet och betydelsen för honom bottnar i att han upplevt 
flera olika personligheter och förutsättningar för mentorskapet i de tre mentorer han haft 
genom studietiden i gymnasieskolan, trots att skolans diskurs är tydlig med avsättandet 
av tid för mentorskap. Detta återspeglas i den återhållsamhet som han har kring 
tankarna om ett möjligt uttryckt ideal. Han uttrycker i relation till det ideala 
mentorskapet en sårbarhet kring att inte ha fått möjlighet att välja mentor själv i alla 
situationer och därigenom också en önskan om att ha haft valmöjligheten. 
 
5.5.4 Tjej 2: s tankar om ideal 
 
T2 beskriver det idealiska mentorskapet utifrån betydelsen av den mentor hon har idag. Hon 
preciserar rollbeskrivningen med att mentorn ska vara både medmänniska, handledare och 
mentor. Hon förtydligar betydelsen av detta med en beskrivning av det motsatta, det vill säga 
genom exempel på dåligt mentorskap. 

 

Det ska liksom vara slash, både och liksom. Så ska det hjälpa en strukturera upp 
arbete i skolan, men även vara ett stöd /…/ Och även liksom att det är jätteviktigt 
att den inte dömer en, utan att man känner sig trygg hos den personen /…/ För det 
kan också vara lätt liksom om man liksom mår dåligt skolkar och sådant där. Att 
det blir lätt att just ja, [mentorn] inte liksom/…/Den blir liksom sur eller man kan 
se att den dömer en. Ja, inte förstår; Ja, men du skolkar blabla och du. Att den 
inte förstår att eleven kanske mår dåligt men inte törs säga det. Då känner man 
sig ju inte trygg med just, liksom kanske. Jag vet inte. 
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Tryggheten är det centrala i T2:s berättelser. Hon uttrycker att de egenskaper som är idealiska 
för en mentor är att ha empatisk förmåga, att vara en god lyssnare och vara neutral mellan de 
övriga lärarna och eleven samt i olika andra situationer. Enligt T2 kan mentorn också fungera 
lite som tolk och förklara eller förtydliga i olika situationer och på så vis vara en 
problemlösare för henne. Hon uttrycker att det idealiska mentorskapet ger en trygg spegling 
av henne igenom studietiden och kring alla delar i hennes liv som har inverkan på hennes 
välmående. T2 ser detta också ha självklar betydelse för studiesituationen. 

 

Det ska väl vara att mentorn liksom intresserar sig för eleverna. Det här mer 
privat alltså, att det kan vara okej att prata om vad som helst liksom. Att man inte 
behöver ta så formellt på som skolan hela tiden. Just att man blir liksom, ja, man 
hamnar lite grann på det personliga planet, att man även får kontakt då, liksom 
pratar liksom, får en relation. Men samtidigt, även kanske att man ska/…/börja 
just med, liksom att man tar skolan först och sen så tar man liksom, ja, pratar. 

 

T2 trycker framförallt mycket på medmänskligheten, stödet, ihop med den ibland handfasta 
instruktionen eller bollandet efter behov styrt av henne själv, samt uppmuntran och empatin i 
mentorskapet. Detta uttrycker hon är en viktig del i skapandet av en känsla av 
självtillräcklighet hos henne, att själv klara sig mer och mer på egen hand från nybörjare till 
erfaren i olika situationer. Mentorn ska tydligt uttryckt hjälpa till att stämma av skolgången 
och utvecklingen där, likväl som att hen ska fungera som en samtalspartner som stämmer av, 
är en trygghet och en medmänniska i relation till de övriga delarna i och runt 
studiesituationen, även utanför skolan. 
 
5.5.5 Tjej 3: s tankar om ideal 
 
T3 uttrycker inget tydligt ideal för mentorskap. Hon säger mer saker som att hon vill dra ned 
på den obligatoriska tiden för mentorskapet, för att slippa sitta av tid i onödan. Summerat 
uttrycker hon att hennes tveksamheter kring detta med ett ideal har kopplingar till otydliga 
ansvarsfördelningar i skolan, vilket lett till brist på uppfattad struktur för henne. Hon uttrycker 
en medvetenhet kring behovet av en särskild person i skolan i vissa mer akuta sammanhang, 
men tycks splittrad av skolans enligt henne dubbla budskap, som till exempel i nuvarande 
skola där rektorn säger sig vara den man kan gå till i alla sammanhang, samtidigt som hen har 
för mycket annat och eleverna hänvisas till mentorerna. T3 uttrycker en önskan om att tiden 
för mentorskap ska anpassas efter hennes behov och genom ett slags, som jag uppfattat det, 
samspel mellan lärarna och mentorn. Hon uttrycker i övrigt en tydlig önskan om ”att mentorn 
känner av om det behövs mentorstid eller sådär”, så hon inte ska behöva sitta av tid i onödan 
för mentorskapet. 

 

T3 säger dock i samband med egna reflektioner medan hon pratar ”Så jag skulle väl kunna 
tänka mig att det var lite mer flexibel resurs”. Hon uttrycker att hon vill ha tryggheten att ha 
en mentor att ha tillgång till, men att mentorn då ska vara mer flexibel och stämma av bättre 
så att hen kan fokusera på de bitar som behövs då man ses och det inte blir så formellt och 
stelt. T3 beskriver det som att hon vill att lärare och mentor ska ha koll på henne och hoppa in 
då det behövs, strukturera upp efter behov, istället för att styra upp det från början med 
onödiga ”obehagliga” möten med mentorn i vardagen, på utvecklingssamtal och liknande. 
Hon uttrycker här även en önskan om att mentorn ska ha empati, vara lyhörd och rycka in 
ordentligt vid uttalade mer akuta behov, men i övrigt mera bara stämma av hur det går, som 
lite stöd. Hon uttrycker också ett behov av att bli sedd, men att mentorn ändå mest ska vara en 
tillgång hon kan be om hjälp om hon skulle vilja. T3 uttrycker summerat en osäkerhet kring 
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mentorskapsfunktionen och pendlar mellan viljan att få hjälp, stöd och respekt och den 
samtidiga viljan att undvika möjligheterna för att få den mer nära relationen som hon 
någonstans förstår förutsätts. T3:s berättelser ger gemensamt uttryck för att denna osäkerhet 
bottnar i en erfarenhet av ytliga samtal på den första skolan ihop med upplevelser av ytliga 

samtal och tydligt fokus från mentorn på betyg och resultat på den nuvarande skolan och att 
hon inte känt sig sedd som person. T3 uttrycker även att hon därför valt att vända sig mest till 
rektorn som det erbjudna alternativet vid bytet av skola. Hon uttrycker sig ha känt förtroende 
för och upplevt engagemang från rektor, för henne som person. Besvikelsen här blev dock att 
hen ändå inte hade den tiden och direkta ansvaret i vardagen, vilket skapade ett generellt 
avståndstagande hos T3 avseende att förlita sig på en möjlig nära och pålitlig och tydlig 
mentorskapsrelation. Detta återkommer i hennes berättelser då hon berör tankar kring ett 
möjligt ideal. Hennes erfarenheter tycks fortfarande vara förvirrande. Men hon uttrycker ändå 
slutligen summerat att ett idealiskt mentorskap för henne förutsätter att det finns en tydlighet i 
organisationen på skolan och att hon som elev direkt då hon börjar på skolan får information 
om vad mentorskapet innebär och är tänkt att vara för henne som elev under studietiden. 
 
5.5.6 Kille 3: s tankar om ideal 
 
K3 säger sig först inte lägga så stor vikt på ett idealiskt mentorskap för egen del, men tillstår 
att det är bra att mentorn känt av honom och att det är en bra egenskap. Han uttrycker en 
tveksamhet generellt kring vad en mentor ska göra, vilken betydelse hen kan ha respektive 
hade kunnat ha för hans utveckling. Han vet ändå någonstans att mentorerna finns där om det 
skulle vara något säger han. Sedan säger han, då vi pratar om att tid är viktigt för att mentorn 
ska lära känna en elev, att mentorn bör ha eleven i något ämne och att han ser detta som 
grundläggande för ett förtroende för mentorn. Han kommer sedan in lite mer på tryggheten 
som han som elev skulle önska sig ha i ett mentorskap i skolan och beskriver de 
grundläggande förutsättningarna för detta: 

 

En mentor ska kunna ha tid att läsa en elev och ändå kunna se vad man ligger i 
klassen /…/För en kvart i veckan är kanske då, det är ju för lite för att lära känna 
en på ett sätt. Så nej, men då krävs det ju ändå att man kan sitta ner. Och det tror 
jag är jättebra om man har en undervisande lärare som alltså kan se en sak 
väldigt skild från andra lärare. Men också är det bra om båda känner sig trygga i 
det här, just mentorskapet, från min sida. Sen är det för att den här 
kommunikationen måste kunna infinnas. Och den ska fungera i det idealiska 
mentorskapet tycker jag, att man ska få det här utbytet /…/Ibland kanske en 
mentor behöver vara lite pushande då. [Till exempel] ifall det är en person som 
har det svårt socialt i en klass och liksom såhär och mentorn ska kunna dirigera 
liksom försöka få in en person mer i gruppen liksom så. 

 

Han uttrycker att reflekterat en del över att det kanske kan vara möjligt att ha en annan typ av 
relation med en mentor, men att det måste vara under vissa förutsättningar. Samtidigt 
uttrycker han att mentorn behöver tid med eleven i olika sammanhang för att kunna ge stöd 
till och känna av eleven. Han uttrycker även att han har tänkt på hur det kan vara för andra 
som det inte går lika bra för som honom och att de kan behöva mer grundläggande coachning 
av en mentor. Han säger här att han hoppas att det fungerar så. Den huvudsakliga förklaring 
K3 har för det egna behovet av det ideala mentorskapet, eller snarare hans brist på behov, 
handlar om den av honom uppfattade diskursen i skolan och värderingar han uppfattat och fått 
med sig från grundskolan, att fokus är på just studieresultat i form av betyg och att hänga med 
i en relativt snabb studietakt. Samtidigt har han hela tiden fått lära sig att mentorer är mer till 
för dem som har problem i skolan. I och med hans tydliga mål med studierna så ser han sin 
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egen utveckling främst kunna mätas i betyg och i förmågan att förstå vad som krävs för ett 
visst betyg och förmågan att läsa av lärarna. Men när han tillåter sig själv att se lite utanför 
detta fokus, så snuddar han vid möjligheten av en idealisk spegling för utvecklingen hos 
honom i övrigt, om det hade erbjudits en annan form av utbyte genom mentorskapet under 
studietiden. 

 

5.6 Summerad analys och reflektion 

 

Mentorskapets betydelse, funktion och nytta beskrivs olika av eleverna. Det handlar praktiskt 
om allt från handgripliga studieinsatser och speglande stöd, till kontrollfunktion vid frånvaro 
eller godkännande av ledighetsansökan. Betydelsen tycks uppfattas beskrivet i ytterligheter 
såsom trygghet och vänskap eller obehag och fördomsfullhet. Det av eleven uppfattade 
erbjudna mentorskapet tycks dock i sammanhanget vara nyckeln till beteendet hos eleven i 
avseendet att hen vågar respektive vill be om hjälp eller inte. Detta skulle kunna ses skapa 
grunden för elevens förväntningar på skolan och om den vill, kan och har för avsikt att hjälpa. 
I de fall där eleven inte säger sig uppfattat ett mer långtgående erbjudet stöd, så har hen som 
det verkar i vissa fall (se exemplet T1 och att ” lära sig spelet”) anammat 
anpassningsstrategier utlärda från andra nära relationer som alternativa verktyg i arbetet att 
själv skapa nytta med mentorskapet. I de fall där eleverna K1, T1, T3 och K3, utan att ha haft 
tillgång till ett idealiskt mentorskap, ändå lyckats väl med studierna och lärt sig hantera 

anpassningsfaserna med fungerande anpassningsstrategier, så uttrycks det av eleverna att 
föräldrar och andra vuxna har fyllt vissa coachningsfunktioner och handledarfunktioner. Detta 
tycks till viss del ha bidragit till elevernas känsla av självtillräcklighet i studiesituationen. 

 

Det centrala uttrycks av eleverna ligga i en slags trygghetssträvan och en strävan efter att 
skapa en känsla av kontroll, som drivkraften bakom skapandet av anpassningsstrategier. 

Detta eftersträvas kanske enklast genom att eleverna lär sig hantera mentorer och lärare, 

utifrån de förutsättningar som de uppfattar finns. Finns inget mentorskap av betydelse för 
eleven så tycks eleven skapa anpassningsstrategier som inte involverar mentorn mer än till 

det mest nödvändiga. Med det menas det som har att göra med de oftast obligatoriska 
utvecklingssamtalen, huvudsakligen en gång per termin. Elevens nyttjande av mentorn 

beskrivs, förutom utifrån kemi med mentorn som styrande faktor, även vara styrt av 
omständigheter som ligger utanför skolan. Bland annat uttrycks olika nivå av motivation hos 

eleven att studera innan man började gymnasieskolan samt olika nivå av engagemang och 
inblandning hemifrån av föräldrar eller annan vuxen förebild. Sammanfattat kan man utläsa 

av det eleverna berättar att det oavsett dessa omständigheter krävs en form av anpassning för 

eleven från att som novis pröva det erbjudna mentorskapet initialt för att hitta vägar att gå och 
skapa anpassningsstrategier för att få det att fungera för dem i deras studiesituation och ta sig 

igenom studierna. Den av eleverna uppfattade livsvärldens förutsättningar påverkar hur 
anpassningsstrategierna i relation till mentorskapet blir. Sedan prövar eleven sig fram med 

olika anpassningsstrategier, för att se vilken som fungerar mest tillfredställande i relation till 
elevens egen motivation och mål vid var tid genom studietiden. 

 

Mentorer i K2:s och T2:s berättelser, tycks ha hjälpt dem från förvirring och kaos, till 
förståelse, känsla av självtillräcklighet och motivation. Mentorn har här i de lyckade fallen 
varit en engagerad medmänniska, en förtrogen handledare, coach och vägledande tolk. K2 och 
T2 uttrycker sig ha behövt känna att mentorn har tid, intresse, engagemang, empati, tillåtande 
attityd samt ett fördomsfritt förhållningssätt för att få det förtroende som krävs för en möjlig 
spegling. En poäng här kan vara att dessa elever även är de som i större utsträckning säger sig 
ha upplevt en möjlighet att påverka mentorskapets funktioner. K2 och T2 uttrycker sig även 
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ha haft tillgång till det av eleverna gemensamt beskrivna idealiska mentorskapet någon gång 

under sin gymnasietid. K2 och T2 uttrycker en medvetenhet och reflektion kring nyttan med 
mentorskap och säger sig se behovet av att man efter utvecklingsnivå låter samtalen styras 

mer och mer av eleven och utifrån de behov som finns där eleven är i sin lärandeprocess samt 
utifrån hur det är i livet omkring eleven i övrigt. De tillfällen eleverna i detta avseende 

uttrycker som betydande för deras utveckling kan liknas vid en slags spegling. Den i 

sammanhanget uttryckta mer nära relationen mellan elev och mentor tycks fungera bäst. Detta 
tyder på att mentorskapet kan komma att betyda mer för elevens utveckling och resultat ju 

mer det erbjuds, både avseende tid och engagemang. Här är det viktigt att poängtera att 
samtliga elever i studien uttrycker ett behov av att få information och stöd för att nå sina mål, 

men också främst av att bli sedda redan från start. Så om mentorn är engagerad och visar att 
man ser eleven och tror på sin adept från start, möjliggörs förmodligen mentorskapets goda 

betydelse redan i början. Berättelserna uttrycker gemensamt att ett genuint engagemang 
underlättar för adepten att bättre klara sina uppgifter, våga pröva och våga kämpa (orka) med 

en tro på sina egna förmågor och skapandet av en känsla av självtillräcklighet. När resultaten 

visar sig så bildas en positiv spiraleffekt, där eleven tror mer på sig själv och sina förmågor, 
blir mer medveten om sin egen utvecklingsprocess och mer självgående, samtidigt som 

mentorn blir kvar som anpassat stöd igenom nya anpassningsfaser. 

 

Det är dock även relativt gemensamt för de intervjuade eleverna att de uttrycker att det har 
gått ganska bra. De beskriver att de har klarat sig igenom gymnasieskolan och att de når 

ungefär de mål de önskar. Deras berättelser ger över lag bilden av att mentorskapet, trots olika 

kvalitet och kvantitet, inte varit avgörande för dem för att klara sig igenom sina 
gymnasiestudier, samt att framgång där värderas lite olika hos eleverna. Jag fann dock andra 

skillnader inom urvalet. K1, T1, T3 som inte haft och inte har en nära mentorsrelation genom 
gymnasietiden uttrycker främst avsaknad av tid och engagemang som problem. Undantaget är 

K3 som inte riktigt känt behovet, som han uttrycker. Trots det uttrycker även han vikten av att 
få bekräftelsen av just mentorn, för skapandet av en känsla av självtillräcklighet hos honom. 

K2 och T2, som berättar både om bättre fungerande mentorsrelationer och om mindre bra 
eller inte alls fungerande mentorsrelationer, uttrycker andra önskemål och krav på 

mentorskapet. Dessa krav uttrycks då handla mer om att det ska finnas ett genuint intresse 

från mentorn, en tillåtelse att prata om vad som helst och att de själva ska vara delaktiga i 
styrandet av det stöd de får. K2 och T2 visar även i sitt berättande en annan typ av abstrakt 

tänkande, där de ser sin egen delaktighet i relationsskapandet och visar på reflektion över sin 
egen utveckling, vilka de är, hur de fungerar och vad de arbetar med i sin personliga 

utveckling. Detta kan ha påverkats av ett upplevt genuint stöd i utvecklingen genom 
gymnasieskolan och kan då ses som en frukt av ett väl fungerande mentorskap och en 

fungerande spegling. 

 

Man ser mönster i studien då man jämför de olika elevernas berättelser kring betydelsen av 
mentorskapet, att det också kan ha olika vikt på grund av deras upplevda möjlighet och 
motivation att klara sig genom gymnasietiden. Eleverna uttrycker att förklaringar till detta kan 
härledas till personligheter hos dem själva, vilket stöd de har fått hemifrån och vilka 
värderingar de fått med sig därifrån. Därtill ser man i studien att skapandet av 
anpassningsstrategier också uttrycks vara kopplade till vilken information eleverna får från 
skolan om mentorskapets betydelse och hur mycket tid som avsätts för att träffa mentorn 
redan i strukturen på skolan. Den ibland outtalade och ibland tydligt uttryckta diskurs som 
eleverna beskriver finns på respektive skola, tycks helt klart påverka hur eleverna uppfattar 
mentorernas roll. I den grunden tycks en stor del av elevernas förväntningar skapas. Hur man 
som elev sedan anpassar sig till detta i form av olika anpassningsstrategier och beteenden 
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gentemot sin mentor i respektive upplevda anpassningsfas i skolan, uttrycks även kunna bero 
på vilket stöd och vilken coachning eleven har hemifrån samt hur de upplever att andra elever 
gör och vad det resulterat i avseende välmående respektive resultat. Det stöd eleverna får 
hemifrån uttrycks summerat inte kunna ersätta det stöd och den trygghet de eftersträvar eller 
önskar sig och behöver få genom skolan, i skolan. Stödet hemifrån uttrycks dock kunna 
påverka och komplettera tryggheten i studiesituationen. Där stödet är stort hemifrån uttrycks 
det kunna ge bättre förutsättningar för skapandet av förmågan hos eleven att skapa alternativa 
anpassningsstrategier för att klara sig genom studietiden med en känsla av kontroll oavsett av 
eleven upplevda brister i skolan, till exempel i form av att ställa specifika krav eller lära sig 
hantera relationerna med lärare på olika alternativa sätt. 

 

Resultatet visar att det finns vissa gemensamma uppfattningar hos eleverna kring vad som är 
viktigt respektive önskvärt avseende både egenskaper hos mentorn och i det genom skolan 

och av mentorn personligen erbjudna mentorskapet. Studien visar även att det tycks finnas en 
betydelse i mentorskapet avseende vilken känsla av självtillräcklighet eleven får genom 

studietiden och får med sig från studietiden och att detta kan bero på huruvida eleven 
uppfattat sig bli sedd, fått feedback, upplevt tillit, upplevt uppskattning och erhållit en väl 

fungerande spegling. Men studien visar även att detta kan kopplas till om eleven uppfattat ett 
genuint intresse hos mentorn ihop med en empati och lyhördhet för eleven, eller inte. En hög 

frekvens av möten mellan elev och mentor, formella och informella, tycks kunna främja en 

god relation och underlätta för eleven att känna förtroende, tillit och tryggheten att kunna, 
vilja och våga initiera samtal. Tryggheten blir då eventuellt att eleven får en känsla av kontroll 

över sin studiesituation i en relation med en inom skolan legitim auktoritet. Eleverna uttrycker 
önskemål om att samtalen med mentorn skulle kunna bestå av att bara prata eller be om hjälp 

och att eleven själv ibland också får styra samtalen mot och kring det som är viktigast där 
eleven befinner sig i sin utvecklingsfas. Det blir då i exemplet T2:s fall också anpassat till de 

olika behov som finns omkring studiesituationen, både privat och i skolan, psykiskt och 
fysiskt, socialt och rent ämnesrelaterat. Mentorn blir här det möjliga stödet och 

avstämningsverktyget som speglar ett specifikt behov utöver det vardagliga i utvecklingen 

och vägledningen, ett stöd som ser till att ett specifikt behov tas omhand. 

 

Det ideala mentorskapets mönster tycks gå att finna ur elevernas gemensamma berättelser, där 

det handlar mycket om ifall mentorn finns där för övergången mellan och under 
anpassningsfaserna i studiesituationen, med allt som finns omkring eleven i dennes liv, som 

en trygghet och ett stöd i vardagen efter behov och situation. Det handlar om att vara ett stöd i 
varje steg där eleven utvecklas och transformeras in i behärskandet av de krav som ställs och 

in i förmågan att göra medvetna val kring hanterandet av livet, studierna och planeringen av 
framtiden. Eleverna uttrycker att mentorn som funktion har stor betydelse i den av eleven 

upplevda studiesituationen. Hen har genom sin roll en möjlig påverkan av och betydelse för 
huruvida eleven transformeras in i en djupare förståelse av nyttan med studierna och klarar av 

att motiveras av egen drivkraft så småningom, eller inte. Mentorn kan i det ideala fallet även 

påverka elevens förmåga att kunna uttrycka ett medvetet behov av stöd. Egenskaper hos en 
mentor som föredras av eleverna gemensamt är att hen har empati, är en bra lyssnare, är 

engagerad men samtidigt lyhörd för nivå av engagemang, bryr sig om, har pedagogiskt 
förmåga och är fördomsfri. I det vardagliga uttrycker eleverna främst att det behövs ett 

genuint intresse och kunskap hos mentorn ihop med tid så att hen kan ge mer regelbunden 
spegling av eleven. Detta uttrycks av eleverna vara något som kan påverka förutsättningarna 

för den känsla av självtillräcklighet som de behöver för sin personliga utveckling genom varje 
anpassningsfas under studietiden. 
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6 DISKUSSION 

 
Här diskuteras först studiens resultat, sedan metoden och avrundningsvis ett par förslag till fortsatt 
forskning samt slutliga reflektioner. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Studien bygger på några elevers beskrivna förståelse av sina livsvärldar i relation till 

gymnasieskolan och mentorskapet där. Resultatet återger berättelser som uttrycker att 

mentorskapet för många elever kan vara lite otydligt, samtidigt som det har en betydande roll i 

skapandet av trygghet för eleven i studiesituationen. Precis som studien av Eriksson (2012) 

rörande skolk, så tycks mentorn generellt ha stor betydelse för eleven i hens studiesituation 

och kan mer långtgående även ses vara möjlig att koppla till betydelsen för den mentala 

hälsan hos eleven. Det kan vidare konstateras att det går att se kopplingar mellan studiens 

resultat och de rapporter som beskrivit elevers önskemål redan i slutet av 80-talet (Ellmin, 

1997). Behoven av trygghet och stöd berördes redan i denna tidiga studie som Ellmin (1997) 

genomförde som en del i projektet Lära att lära, med syftet att anpassa den nya rollen, från 

klassföreståndare till mentor och se på de förändrade behov som Lpf 94 kunde medföra. 

Resultatet från Ellmins studie visar såväl tillsammans med tidigare forskning inom området 

som med den nu genomförda studien tecken på att de av eleverna uttryckta önskemålen ofta 

förbises och att tidsfaktorn är viktig. Det framkommer i data från studierna att mentorerna 

behöver ha tid och att eleverna behöver få känna och uppleva att det finns tid. Tid kan antas 

vara en viktig faktor ur praktiskt hänseende och tycks delvis handla om organisation och 

diskurs i respektive skola kring vad som är viktigast att prioritera, samtidigt som centrala 

direktiven eller snarare bristen i dessa har stor betydelse. Castell (2010), Lindqvist & Mohlin 

(2010), Nordevall (2011) samt Sten (2006) har därtill visat, att möjligheten att skapa ett bra 

mentorskap lokalt beror mycket på hur skolledare och mentorer själva uppfattar och skapar 

sin verklighet, om centrala direktiv tenderar att vara otydliga (Se citat i kapitel 2.2). Dessa 

tendenser kan även till viss del ses möjliga att koppla till denna studie, som visar att 

mentorskapet upplevs fungera olika på skolorna mycket beroende på den nivå av engagemang 

som upplevs finnas hos de utsedda mentorerna. 

 

De utvecklingstendenser som nya reformer har skapat inom gymnasieskolan, där lokala 
tolkningar skapat olika förutsättningar för eleverna enligt Broady (2010) syns även i denna 

studie. Här kan eventuellt ett mer likvärdigt erbjudet mentorskap i gymnasieskolan vara, eller 
åtminstone ha potentialen att bli, en möjlig första väg att skapa bättre balans och känsla av 

självtillräcklighet hos eleven och bättre kvalité i uppföljningen av eleven, oavsett övriga val i 
inriktning på studier. Då som en anpassningsbar resurs vilken ger en likartad trygghet som 

grund för alla och på så vis skapar bättre förutsättningar för ett mer jämlikt skolsystem. Detta 

kan ses som viktigt framförallt i och med nya krav som finns och som ställs då eleven går från 
grundskolan och börjar i den nya tidens gymnasieskola, men även i samband med olika 

utmaningar som finns inom den högre skolformens mål och i att där lära sig nya färdigheter. 
Summerat ser jag tidigare forskning bidra till kunskap om mentorskapet i gymnasieskolan och 

dess betydelse från olika infallsvinklar som visar på mentorers inverkan på elevers 
studieresultat, trygghet och utveckling. Denna studie kompletterar tidigare forskning och dess 

givna bild av dagens mentorskap i gymnasieskolan, med nyanser ur ett elevperspektiv, där 
prioriteringarna är något annorlunda. Jag menar här att det är visat att det mer blir skolornas 

lokala diskurs ihop med personliga egenskaper och kunskaper hos mentorn som till stor del 

påverkar elevers livsvärldar kring studiesituationen. Behoven av engagemang, empati, tid och 
trygghet, utifrån studiens framkomna ideal för mentorrollen, torde sammanfalla väl med 
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gymnasieskolans värdegrunder, vilka förmedlas i offentliga dokument, bland annat genom 

beskrivandet av Dreyfus & Dreyfus lärandestadier och behovet att hjälpa eleven genom dessa 
(Egidius, 1999; SOU 2002:120). Även om detaljer i berättelserna givetvis handlar om hur de 

intervjuade selektivt minns och upplevt olika situationer som vid intervjutillfället är en del av 
deras historia, så kan resultaten mer holistiskt vara en tydlig indikator för inringning av 

problemområden som är viktiga för att förstå elevernas livsvärldar. Elevernas subjektiva 

utsagor om dåtida och nutida historia från deras livsvärld tycks kunna hjälpa dem att beskriva 
och förklara och därigenom även få oss att bättre förstå beteenden hos dem i olika situationer 

(Bergström & Boréus, 2005; Rüsen, 2005; Vygotskij, 1981). Mentorns egenskaper visade sig i 
denna studie tydligt ha betydelse för möjligheten att skapa den nära relation som det goda 

mentorskapet förutsätter. Det visade sig dessutom vara viktigt att skolan informerar eleverna 
om mentorns roll, möjliga funktioner och ger exempel på nytta med mentorskapet. 

Mentorsrollen kan här hypotetiskt medverka till att påverka både bra och sämre beteenden hos 
eleverna i relation till studierelationen och det handlar inte bara om tid och resurser. Sämre 

beteende såsom till exempel skolk, likgiltighet eller allmänt ointresse från eleven, kan ses som 

möjligt att bero på avsaknad av stöd och motivation, vilket även stöds av annan forskning 
(Eriksson, 2012). Det stödet menar jag genom detta skulle kunna ökas vid ökad struktur ihop 

med ökat medvetet personligt engagemang från en mentor. Detta ställer samtidigt krav på 
såväl skolans organisation som de respektive mentorer som utses kontra åtar sig rollen. 

Tidsutrymme ihop med att man som mentor i gymnasieskolan verkligen arbetar med ett 
genuint intresse och engagemang för att eleven ska få tillgång till det mentorskap som 

troligtvis var tänkt, ses vara av stor vikt (Lpf 94: SOU 2002:120). 

 

Jag vill även diskutera urvalet i sig. Att bara intervjua elever som fortsatt skolan och funnit 
motivationen och anpassningsstrategierna för att slutföra sina studier har troligtvis påverkat 

resultatet. Dessa elever var alla relativt positiva till att studera och till sina skolor och detta 
kan ha bidragit till att de tenderade att vilja kunna svara någonting positivt när det gäller 

mentorskapets betydelse, nytta och funktion. Kanhända hade jag fått en mer nyanserat kritisk 
bild av mentorskapet om jag även intervjuat elever som hoppat av skolan. Samtidigt så fann 

jag, hos de elever som var lite kritiska och uttryckte avsaknad av stöd, en slags önskan om ett 
bättre mentorskap. Därför tror jag att de mer övergripande slutsatserna som är möjliga att dra 

utifrån studien, kan gälla även för elever som hoppat av och elever som går i helt andra typer 

av gymnasieskolor, till exempel yrkesförberedande. I detta sammanhang bör dock diskuteras 
huruvida resultatet skulle blivit mycket annorlunda om jag genomfört studien med hjälp av 

urval av elever på yrkesinriktade program. Det skulle eventuellt ha givit helt andra 
förutsättningar. Där kan man kanske anta att samarbetet mellan elev och mentor av naturliga 

skäl får mer tid avsatt och behöver vara tätare, där mentorerna även kan fungera mer som 
handledare och förmodligen är inblandade i anordnande av praktikplatser, där de även besöker 

eleverna. Samtidigt tror jag att man kan anta att även en sådan studie hade givit olika 
berättelser, som exempel på både fungerande och mindre fungerande mentorskap, bland annat 

beroende på det personliga engagemanget hos respektive mentor samt tidsfaktorn eller andra 
upplevda skillnader. Således behöver inte resultatets kärna i sig ha blivit annorlunda genom en 

annan typ av urval(Glaser, 2010). 

 

6.2 Metoddiskussion 

 
Metoden, att fokusera på narrativ analys och ta inspiration från grundad teoribildning, gjorde 
det möjligt för mig att få nya insikter och kunskaper utifrån upptäckten och förståelsen kring 
vad några gymnasieelever med olika erfarenheter finner vara mest väsentligt rörande 
mentorskapet i gymnasieskolan. Metoden lärde mig vad mentorskapet kan ha för olika 
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betydelse för eleverna och tränade mig på att vara uppmärksam på allt som berättades 
runtomkring elevens studiesituation. Den narrativa ansatsens betydelse och sätt att se på och 
analysera det berättade tas bland annat upp av Bergström & Boréus (2005), Rüsen (2005) 
samt Vygotskij (1981) och givetvis även av Glaser (2010) genom hans syn på grundad teori. 
Metoden är enligt min uppfattning efter studiens genomförande något väl värt att arbeta 
vidare med i större utsträckning, då det kan bidra med kunskap som ger nya infallsvinklar och 
därigenom också ger underlag till nya idéer inför åtgärdsplanering. 

 

När det gäller reliabiliteten i resultatet så blir frågan med denna induktiva metod mer om det 

är ett trovärdigt resultat. De intervjuades accepterande av och förtroende för forskaren eller 

intervjuaren är en viktig indikator på denna trovärdighet. Här ser jag trovärdigheten stärkt av 

att eleverna uttryckt ett förtroende för mig som forskare och att det funnits en frivillighet i 

deras deltagande, utan något annan personlig vinning än att få komma till tals och samtidigt 

kunna hjälpa till. De intervjuade tycktes uppleva intervjusituationen som intressant, att få 

komma till tals, att få samtala med en allmänt intresserad vuxen utan några prestationskrav. 

Med föresatsen att inte i onödan hämma det som eleverna önskade berätta om kring sina 

livsvärldar är det även troligt att samtalsintervjuerna blev genomförda i en tillåtande atmosfär, 

där kvittensen för detta var att vi samtalade om det som eleven styrde det mot kring skolan 

och annat runt sin skolsituation. De intervjuade eleverna uttryckte även att det hade varit en 

annorlunda och intressant intervju i det att de inte hade behövt förbereda sig och att det inte 

var så strikt styrda frågor. Allt man samtalar om i en dialog mellan två personer, där man till 

viss del på sätt och vis även delar varandras livsvärldar för att jag som intervjuare ska få 

tillträde till den intervjuades inre tankar, handlar förvisso om ett samspel och subjektiva 

berättelser och tolkningar, inte om objektiv sanning. Det resultat studien fått är ändå intressant 

och relevant, då det återspeglar individernas livsvärldar, såsom de uppenbarar sig under 

reflektion, för eleverna. Nu fick jag samtala med elever som oavsett olika beskrivet erbjudet, 

upplevt och använt mentorskap, på något sätt tycks ha lyckats finna anpassningsstrategier för 

att klara sig och ta sig genom gymnasiestudierna. Detta kan ha påverkat att de varit mer 

positiva till att ta sig tiden och var villiga att ställa upp, förutom den nyfikenhet de uttryckte i 

relation till studien och dess ämne. Naturligtvis kan man aldrig veta helt säkert om det finns 

bakomliggande motiv hos den intervjuade som påverkar svaren, då det kan finnas 

undermedvetna skäl hos en intervjuad att framställa någon eller något i bättre eller sämre 

dager. Samtidigt kan forskaren i relation till begreppet egen reflexivet aldrig vara helt säker på 

att den intervjuade och den som intervjuar är utom påverkan trots en medvetenhet om och ett 

förebyggande av detta. Dessa svårigheter är något man alltid får ta med i beräkningen, 

omöjliga att helt komma ifrån, men därigenom inte grund för att ifrågasätta resultatet 

(Bergström & Boréus, 2005; Dalen, 2007; Esaiasson et al, 2007; Glaser, 2010; Kvale, 1997). 

 

För att nå en hög trovärdighet har jag även dels tagit med många citat, beskrivit en del 
händelser och uttryck mer detaljerat och i övrigt tagit med och beskrivit relativt utförligt från 
hela arbetsprocessen, från urval till genomförande och mycket kring hur jag tänkt och gjort. 
Validiteten får givetvis bedömas av andra forskare, samtidigt som det är viktigt att då ha i 
åtanke att studien inte gör anspråk på en generaliserbarhet. Resultatet i form av framkomna 
begrepp ska passa all data som uttrycker mönster. Enligt grundad teori, som jag tagit 
inspiration från, är dock de sociala processer som studeras föränderliga över tid och skall 
bedömas därefter. Studien har avsetts att se på några elevers berättelser om sig själva och sina 
berättelser utifrån sin livsvärld i studiesituationen i gymnasieskolan, där ingenting kan ses 
som generaliserbart. Resultaten kan bara beskriva hur det varit och är för några elever, där 
funna mönster kan ge indikatorer för möjliga gemensamma problem och ökad kunskap om 
området mentorskap i gymnasieskolan (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2002; Esaiasson et al, 
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2007; Patton, 2002). Min förhoppning är således att denna studies resultat kan vara 
övergripande relevant för flera elever än dem jag intervjuat och att fler elever kan känna igen 
sig i resultatet, som ett kvalitetskriterie. Därtill kan studiens resultat också ge ett visst 
informationsvärde för dem som inte vistas i gymnasieskolan eller dess omedelbara närhet och 
då som ett inslag i den mer allmänna debatten. Jag har i detta avseende försökt att vara så 
tydlig som möjligt då jag delat med mig av min resa, med föresatsen att beskriva det jag fått 
ta del av och låta andra bedöma. 

 

6.3 Framtida forskning och slutliga reflektioner 

 

Det hade i en annan studie varit intressant att få med elever som det inte gått bra för i skolan 
och som kanske behövt gå om en hel årskurs eller kanske rentav avslutat gymnasieskolan utan 

att fullfölja kurserna. Här hade svårigheten initialt troligen varit att få tag i dessa elever och 
sedan att få dem att delta i studien. I nästa steg hade de eventuellt inte varit lika positivt 
inställda till att berätta om deras tid i gymnasiet. Det kan vara svårare och känsligare att prata 
om det som den som blir intervjuad kan ha upplevt som påfrestande och eventuellt som ett 
misslyckande och det är då extra viktigt hur jag som intervjuare då ställer frågor kring detta. 
Att få kontakt med just dessa elever och höra deras berättelser vore dock ett värdefullt bidrag 
till denna typ av studie, om det skulle lyckas på ett bra sätt. Här blir det fokus på det etiskt 
svåra och viktiga kring hur man som intervjuare ska hantera och bemöta dessa elever, något 
som bör vara extra genomtänkt både före, under och efter undersökningen, eftersom en 
samtalsintervju kring känsliga berättelser kan påverka individen negativt (Dalen, 2007; Kvale, 
1997). 

 

I framtida forskning skulle det vara intressant i övrigt att mer på djupet undersöka de 
mekanismer som sker i samtalen mellan mentorer och elever, till exempel genom 
observationer av själva mentorssamtalen eller ännu hellre genom fallstudier både innefattande 
observationer och uppföljande informella samtal. Här i syfte att följa upp denna studies 
berättelser och se närmare bland annat på hur anpassningsstrategier kan skapas och hur de 
olika anpassningsfaserna mer detaljerat ser ut. Här är det även intressant i sammanhanget att 
se närmare på mentorskapets betydelse för känslan av självtillräcklighet hos eleverna. 

 

Jag hoppas slutligen även att denna studies resultat i någon mån kan bidra med kunskap 
möjlig att använda i samband med framtida debatter inom skolområdet. Detta i syfte att 
påverka nya direktiv för skolan, direktiv som förbättrar arbetet mot bättre förutsättningar för 
likabehandling av elever och en jämnare erbjuden kvalitet inom gymnasieskolan ihop med ett 
mer gemensamt synsätt för vad denna kvalitet bör innebära. Jag hoppas att samhället på så vis 
förbättrar möjligheterna att ge eleverna den trygghet, det stöd och den utvecklingskatapult 

genom gymnasieskolan, som de uttrycker sig behöva för att lyckas och må bra. Svårigheten 
häri kan dock bestå av de politiska svängningar som styr skolan och kan göra att det 
långsiktiga arbetet försvåras. Oavsett kan dock mer forskning på området mentorskap, ihop 
med mer frekvent och djupare utvärdering av skolan, med målet att skapa en mer likvärdig 
skola, vara till hjälp i diskussionerna kring gymnasieskolan och på så vis gagna ett 
övergripande opolitiskt syfte. Här kompletterar forskning den utvärdering som görs av 
gymnasieskolan, en utvärdering vilken jag hoppas medger möjligheten att se eleven som 
brukare, med det effektivitetsorienterade samhällsargumentet. Utifrån detta argument tar man 
tar hänsyn till elevernas syn och vilja samt genomför utvärderingar med utgångsläget att det i 
grunden finns ett icke ifrågasatt engagemang hos eleven (Dahlberg & Vedung, 2001). 
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7.3 Otryckta källor 

 

Intervjuer med;  
Gymnasieelev 1(Man), kallad Kille 1 respektive K1. Intervju i mars 2013 
Gymnasieelev 2(Kvinna), kallad Tjej 1 respektive T1. Intervju i mars 2013 
Gymnasieelev 3(Man), kallad Kille 2 respektive K2. Intervju i april 2013 
Gymnasieelev 4(Kvinna), kallad Tjej 2 respektive T2. Intervju i april 2013 
Gymnasieelev 5(Kvinna), kallad Tjej 3 respektive T3. Intervju i maj 2013 
Gymnasieelev 6(Man), kallad Kille 3 respektive K3. Intervju i maj 2013 
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BILAGA 1 

 

Förfrågan via elektroniskt brev till elever, inför bokning av intervjuer 
 
 

 

Hej, jag behöver din hjälp! 

 
Jag heter Anneli Preinitz, går sista terminen på Beteendevetenskapligt kandidatprogram, med särskilt 
behörighet i utvärdering, på Uppsala universitet och har slumpvis plockat din mejladress ur de 
mejllistor till elever i åk3, vilka jag fått från flera gymnasieskolor i Uppsala pga. nedan presenterad 
studie. 
Det är därför viktigt att just du svarar. 

 
Jag ska nu under våren göra ett examensarbete i Pedagogik C där jag vill genomföra en intervjustudie 
kring mentorskap i gymnasieskolan och hur det upplevs enligt de elever som går i gymnasiet idag. 
Syftet med studien är att få fram ungdomars perspektiv kring det här med mentorskapet i 
gymnasieskolan idag, baserat på myndiga elevers ocensurerade åsikter, upplevelser, erfarenheter och 
reflektioner. Och mitt urval baseras på elever i Uppsala län som går på studieförberedande linjer, som 
är fyllda 18 år och som har haft en mentor i minst 2 år under studietiden i gymnasiet (Om du ännu inte 
fyllt 18 år, så ber jag dig besvara mitt mejl ändå med den upplysningen, så jag kan mejla en ersättare 
snarast). 

 
Jag vill nu därför gärna träffa dig om någon vecka eller så, för en samtalsintervju under ca 1-1½ 
timme.  
Vi kan givetvis träffas efter ö.k. då det passar dig och på en plats som känns bekväm och bra, kanske 
över en fika någonstans ?!  
Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst avbrytas eller avslutas, om den intervjuade 
vill det. Den som deltar i studien garanteras såklart anonymitet och materialet behandlas konfidentiellt 
och kommer endast att användas i denna forskningsstudie. Jag ber dig samtidigt, av ovan anledning, att 
tänka på vikten av att helst inte prata med någon om ditt deltagande i denna studie före intervjun och 
oavsett helst inte under resterande månaden, då intervjuperioden pågår. Detta för att resultatet, att få 
fram spontana åsikter mm, inte ska påverkas. Efter detta är det naturligtvis upp till dig att avgöra hur 
du själv hanterar din anonymitet kring ditt deltagande. Hos mig, i dokumentationen och i studiens 
resultatredovisning, dvs. uppsatsen, förblir din identitet skyddad. 

 
Resultatet av studien kommer att presenteras i en c-uppsats vid institutionen för pedagogik, didaktik 
och utbildningsstudier i Uppsala. Därefter kommer den att finnas tillgänglig på institutionens bibliotek. 
Om du vill, så ordnar jag givetvis personligen så att du får ta del av den. 

 
Ber dig nu ödmjukast att snarast svara i returnerande mejl, gärna med ett mobil nummer där jag 
kan nå dig, samt ev. önskemål om tider då jag kan ringa dig för att boka intervjun.  
Vid ev. frågor är du såklart välkommen att mejla eller ringa mig! 
Mejladress: nn@xx.se, Mobiltelefon xxx- xxxxxxx. 

 
Tack på förhand och hoppas att du vill ställa upp med ditt deltagande, som har stor betydelse för att 
elevers röster ska bli hörda! 
 
Med vänlig hälsning  
Anneli Preinitz 
Student, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. 



BILAGA 2 

 

Förfrågan  via  textmeddelande  till  mobiltelefonnummer  till  elever, 
 

inför bokning av intervjuer (Sms-variant av initial förfrågan till elever). 
 
 
 
 
 

 
Hej, Jag heter Anneli Preinitz och håller som student på med ett examensarbete kring mentorskap i 
gymnasieskolan, vid Uppsala universitet. Jag behöver din hjälp, om du har tid och lust!?  
Jag har fått mejllistor och tel.nr listor från gymnasieskolor i länet, för att slumpvis välja ut få elever 
per skola, fyllda 18 år, att intervjua någon timme. Och det är därför viktigt att helst du som urvalet 
fallit på svarar. Din medverkan är naturligtvis anonym och konfidentiell (ingen utom än jag vet om 
ditt deltagande). Och jag ber dig, för att inte äventyra studiens resultat, att du helst inte pratar om den 
under intervjuperioden som pågår ett par v till. Är det okej om jag ringer upp dig och berättar mer 
samt stämmer av möjligheten för ditt deltagande?/ Med vänlig hälsning, Anneli Preinitz, xxx-
xxxxxxx. Uppsala universitet, institutionen för didaktik, pedagogik och utbildningsstudier 



BILAGA 3 

Medgivande 
 
 
 
 
 

 

Rörande intervjuer inom projektarbete för uppsats i Pedagogik C. 
 

 
Du har deltagit i en intervju som kommer att vara en del av underlaget för min C-uppsats om 
mentorskap. 

 
Uppsatsen är ett examensarbete inom Pedagogik C på Uppsala universitet, där min avsikt är att 
arbeta utifrån intervjuer med elever inom gymnasieskolan, fyllda 18 år och som haft en mentor i 
minst 2 år under studietiden. Detta för att få ta del av elevers egna upplevelser, erfarenheter, 
åsikter, reflektioner och syn kring mentorskapet inom gymnasieskolan idag. 

 
Jag kan inte garantera dig att mitt material aldrig kommer att granskas av någon annan, men jag 
kan garantera dig; 

 
Konfidentialitet: Ingen obehörig kommer att kunna ta del av originalintervjuerna och 
medgivandeformulären kommer att förvaras konfidentiellt. 
 
Och 

 
Anonymitet: Jag kommer inte i uppsatsen med bilagor att nämna vare sig namn eller skola. 
Medgivandeblanketterna kommer dessutom att förvaras separerade från intervjuunderlagen och 
kommer inte att kunna kopplas ihop med respektive intervju. Dina svar kommer att behandlas 
anonymt i mitt arbete och kommer inte att kopplas till just dig. 

 
Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till mig 
på mejladress: nn@xx.se 
 

 

Härmed ger jag mitt medgivande till att det jag berättat i denna intervju får användas i 
uppsatsarbetet enligt ovan. Jag är informerad och medveten om att mitt namn och mina 
personuppgifter inte kommer att lämnas ut i arbetet och att intervjuinspelningen kommer att 
förvaras konfidentiellt, för att slutligen raderas, så snart projektarbetet är slutfört. 
 
2013-__-__ 
 
 

 

Underskrift/medgivande: _______________________________________ 
 
Namnförtydligande: _______________________________________ 



BILAGA 4 

Intervjuguide 
 

 

1 Bakgrundsfrågor 
- Kön 
- Samma skola/linje eller flera skolor/linjer under gymnasietiden? 
- Samma mentor eller flera olika under gymnasietiden? En i taget eller flera?  
- Syftet med gymnasiestudierna(motivation) och ev. planer för användandet av studierna - 
Resultat av /nyttan med studierna hittills? (Resultat i betyg och ev. annat…?!) 
 

2 Generellt kring Mentorskap i Gymnasieskolan  
- Betydelsen av mentorskap i gymnasieskolan - egna reflektioner om vad/hur/varför? 
- Upplevelser av mentorskap generellt, och hur det fungerar eller inte fungerar? 

 
- Finns enligt dig skillnader i åtkommen nytta för elever i gymnasiet;  

Om du tänker på dina klasskamrater/skolkompisar? 
  Om du tänker på ev. kompisar i andra skolor? 
  I övrigt? (Varför tror du att det är så? Vad baserar du det på?) 

 

3 Egna erfarenheter av Mentorskap 
- Rutiner; Hur ofta, vad, hur?  
- Vem initierar och hur går det 
till? - Nyttan för dig?  
- Betydelsen för dig i din utveckling i gymnasiet? - 
Betydelsen för dig i dina resultat i gymnasiet? 
 

4 Åsikter/synpunkter/Slutliga reflektioner 
- Övriga synpunkter?  
- Vad tycker du?   
- Vad tror du?   
- Hur vill du att det ska se ut för egen del. Vad uppfattar du att jämnåriga tycker?   
- Ev. förslag på förbättringar generellt och argument för /mot (i relation till förbättringar)?   
- Slutliga reflektioner relaterade till undersökningen, ämnet mentorskap, egen relation till mentorskap? 
 
_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Att tänka på…  
*Teknik: Iphone med memoinspelningsfunktion – kontrollera funktion innan intervju 
*Medgivandeblanketten! 
*Tid för intervjun ca 1-1½ timme max  
*Miljön: Avspänd miljö och inga för störande/neg. påverkande moment runtom, skapa naturlig och 
öppen dialog… samtalet som öppnar för berättelser!! 
*Ställ berättar frågor med stöd av guiden och ställ följdfrågor vid behov!  
*Anteckna särskilda reaktioner, miner osv, samt ev. händelser i miljön som kan ha inverkan på det 
sagda.  
*Låt pauser vara okej/naturliga… reflektera och upprepa syfte och etiska förhållningssättet av /för 
mig! 


