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The aim of this study is to deepen the knowledge of the significance of mentors 

presence for the psychosocial work in the school. The study is qualitative and was done 

with seven semi structured interviews. We interviewed six mentors and one school 

counselor all from the same school. The mentors have worked for almost one year and 

is a new profession in the school that has taken over the teacher's assignment as a 

mentor. The mentors main task is to be the students’ primary contact between the 

students and the school. The results we found shows that the mentors have contributed 

with more psychosocial knowledge which has enabled the school to reach more students 

and to meet more of the students’ needs. The results shows that the school counselor 

didn’t have as much time before with the preventative work in the school, but with the 

mentors’ help the preventive work in the school has increased. The results also shows 

that it’s many times a fine line between the mentors and the school counselor in the way 

they work. For example several of the mentors provide the students with counseling, 

like the school counselor do. The line shifts though, depending on the education and 

experience of the mentor. Finally, the results show that the mentors’ presence has a 

significant role on the psychosocial work in the school, because both mentors and the 

school counselor are all working together for the students wellbeing.  

 

Key words: mentors, psychosocial work, school counselor, school.  
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1 Inledning  
Mentorn är formellt sett den primära kontakten mellan skolan och eleven och arbetar 

mycket med psykosociala frågor. Att vara mentor är något som vanligtvis ingår i 

lärarens tjänst. Tidigare har lärare som ansvarig för en elevgrupp varit förtroendelärare, 

ansvarslärare eller klassföreståndare (Nordevall 2011). Under 1990 - talet började allt 

fler skolor i Sverige införa mentorskap. Genom att dela upp klasserna i mentorsgrupper 

delades ansvaret för eleverna upp på fler lärare. Målsättningen var att bygga relationer 

och då öka förtroendet mellan elever och lärare, vilket skulle främja elevers utveckling 

(Lindgren 1997). Mentorskapet i skolan har utvecklats ytterligare, vilket vi har studerat 

närmare. Vi har studerat en skola som anställt sex stycken mentorer med olika 

utbildningsbakgrunder som nu arbetar heltid, sedan drygt ett år tillbaka, och då tagit 

över mentorsuppdraget från lärarna i den studerade skolan.  

 

Ämnet för studien är relevant för socialt arbete då det psykosociala arbetet i skolan ska 

främja elevernas utveckling genom arbete på individ, grupp och samhällsnivå (jmf 

Backlund 2007). Det sociala arbetet rör sig på alla dessa nivåer för att bland annat öka 

välbefinnandet hos individer och motverka de hinder som kan finnas på de olika 

nivåerna för att uppnå välbefinnande. Barns behov av skydd och utveckling ska särskilt 

beaktas (IFSW 2018). Att förse barn med likvärdig utbildning, ha en fostrande roll och 

utgöra ett psykosocialt stöd oavsett elevens bakgrund är den svenska skolans ansvar, 

vilket forskning visar utgör skydd för framtida sociala problem (Backlund, Högdin & 

Spånberger Weitz 2017).  

 

1.1 Problemformulering  

Skolan har en betydande och viktig roll i barn och ungas utveckling. Förutom utbildning 

bidrar skolan i utvecklingen av elevernas sociala kompetens och självbild. Skolan kan 

vara en skyddsfaktor för redan utsatta barn och unga, men rapporter visar att många 

elever inte uppnår skolans mål. Det skolsociala arbetet i Sverige ska verka 

hälsofrämjande för alla elever och i bästa fall även utgöra skydd för de redan utsatta 

eleverna. Detta för att motverka sociala problem i framtiden (Backlund 2007). Backlund 

(2007) beskriver hur det skolsociala arbetet i internationell forskning främst avser det 

arbetet skolans socialarbetare utför. Altshur och Webb (2009) skriver om hur skolors 

socialarbetare i USA fokuserar på att bidra till att eleverna når utbildningsmålen. Att 

eleverna, särskilt de redan utsatta, ska nå utbildningsmålen och där uppfylla deras 
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akademiska potential är något socialarbetare inom skolan även arbetar med i Australien 

(Lee 2012). För att verka hälsofrämjande och bidra till elevers utveckling, avser det 

skolsociala arbetet i Sverige i huvudsak relationen mellan skola, hem och samhälle där 

skolkuratorn ses som den främsta företrädaren (Backlund 2007).  

 

I skollagen (SFS 2010:800, 2 kap 25 §) står det att en skolkurator ska finnas tillgänglig 

för eventuella psykosociala insatser som kan behövas samt att skolkuratorn ingår som 

en resurs i elevhälsan. I propositionen som ligger till grund för skollagen beskrivs att 

den psykosociala resursen ska ha kompetens att arbeta på individ, grupp och 

organisationsnivå genom att analysera, förstå och arbeta med de sociala processer och 

problem som kan finnas i skolan (Utbildningsdepartementet 2001). Skolkuratorn står 

dock inte ensam i det skolsociala arbetet. En profession som ofta har hanterat elevvård 

är lärare där tidigare forskning har visat att lärarna utövade elevvård genom att utgå från 

sina egna erfarenheter samt med hjälp av sina lärarkollegor. Under 1980 - talet ansåg 

lärarna att de inte hade förutsättningarna för att arbeta förebyggande och lösa situationer 

redan vid första tecken på ohälsa, vilket resulterade i att de istället reagerade när 

situationen var akut. Lärarna ansåg sig inte heller ha kompetensen att hantera de 

psykosociala frågorna (Backlund 2007).  

 

Nordevall (2011) tar i sin avhandling upp en nyare form av elevvård som lärare 

bedriver. Lärares mentorskap avser att ansvara för en tilldelad grupp elever vilket 

innebär att ha en överblick över elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling, 

ansvara för information och dokumentation samt ha kontakt med föräldrar. Nordevall 

(2011) beskriver mentorns uppdrag som en “kontaktperson mellan eleven, klassen och 

skolan” (ibid. s. 37) men lyfter precis som Backlund (2007) upp lärares brist på 

utbildning för uppdraget inom de psykosociala frågorna. Nordevall (2011) lyfter även 

upp tidsbrist som ett problem i lärarnas uppdrag som mentor.  

 

I flera skolor har lärares mentorsuppdrag tagits över av en ny yrkesroll. Yrkesrollen har 

fått olika benämningar, varav mentor är den vanligaste. Även mentorernas utbildning 

skiljer sig åt. En skola som anställt mentorer är Vretagymnasiet i Östergötland, som 

anställt lärare till den nya mentorsrollen. Skolan ser fördelar som att lärare kan 

koncentrera sig på undervisningen, att studieresultaten ökat och fler tar examen genom 

att ha anställt mentorer på heltid (Olsson 2016). Bergling (2018) skriver om 
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Fristadsskolan i Eskilstuna som valt att satsa på heltidsanställda mentorer. Lärarna kan 

därmed helt fokusera på undervisningen. En lärare beskriver att mentorer ofta får rycka 

ut samt ta hand om saker man som lärare inte har utbildning för, vilket de 

heltidsanställda mentorerna nu har genom deras socionom- respektive 

socialpedagogutbildning (Bergling 2018). Gårdstensskolan i Göteborg har anställt 

socionomer för mentorskapet, vilket rektorn menar ska bidra till positiva processer i 

skolan (Höglund 2016). Risbroskolan i Fagersta har anställt tre personer för att ta över 

lärarnas uppdrag som mentor. De anställda kallas för studiepedagoger och har 

beteendevetenskaplig utbildning eller liknande (Thunberg 2016).     

 

Mentorer som ny yrkesgrupp avlastar för lärarna och har i flera skolor någon form av 

social utbildning. Många lärare upplever sig inte kvalificerade för arbetsuppgifter inom 

de psykosociala frågorna (Nordevall 2011). Skolkuratorn är i många skolor den enda 

med utbildning inom psykosociala frågor och många skolkuratorer upplever sig ha en 

hög arbetsbelastning (Isaksson 2014, 2016). Det som finns skrivet gällande mentorer 

som ny yrkesgrupp kan läsas om i media så som i Skolvärlden (Thunberg 2016) och i 

Sveriges Radio (Höglund 2016). Forskning på området finns i mindre utsträckning 

gällande mentorskap som en del av lärares uppdrag, men inget om mentorer som denna 

nya yrkesroll innebär. Det som tidningsartiklarna (Bergling 2018; Höglund 2016; 

Olsson 2016; Thunberg 2016) lyfter fram är hur de nya mentorerna avlastar och minskar 

stressen för lärare. Mentorer som har anställts i flera skolor i Sverige arbetar emellertid i 

huvudsak inom skolkuratorns område; det psykosociala spektrat. Hur de nya mentorerna 

påverkar det psykosociala arbetet i skolan är en tydlig kunskapslucka vilket vi vill 

undersöka genom en kvalitativ studie.  
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1.2 Syfte  

Syftet med denna studie är att fördjupa förståelsen för vilken betydelse mentorers 

närvaro har för skolans psykosociala arbete. 

 

1.3 Frågeställningar  

• Hur beskriver mentorerna och skolkuratorn att den psykosociala skolmiljön för 

eleverna har påverkats av att skolan anställt mentorer?  

• Hur beskriver mentorerna och skolkuratorn att elevernas psykosociala mående 

har påverkats av att skolan anställt mentorer?   

• Hur kan mentorernas och skolkuratorns respektive rollers betydelse för det 

psykosociala arbetet i skolan förstås, utifrån deras beskrivningar?  

 

2 Bakgrund  
Detta avsnitt avser att tydliggöra för innebörden av begrepp och yrkesroller i denna 

studie. Först beskrivs vad skolans psykosociala arbete innebär, sedan en definition av 

mentorskapets innebörd som i sin tur följs av en beskrivning av skolkuratorns arbete.  

 

2.1 Skolans psykosociala arbete 

Det psykosociala arbetet i skolan definieras i denna studie som det arbete som rör 

elevernas psykosociala mående och miljö i skolan. Begreppet psykosocialt innebär att 

yttre, sociala faktorer påverkar det psykiska måendet hos en individ, samtidigt som det 

psykiska måendet hos individen, inre faktorer, kan påverka den yttre sociala kontext 

individen befinner sig i. Det psykosociala innebär alltså en växelverkan mellan 

individens psykiska mående och den sociala omgivningen (Theorell 2012). Elevernas 

psykosociala mående påverkas av den sociala kontext de befinner sig i, så som hemma, 

i skolan och på olika fritidsaktiviteter (Isaksson 2016). Den sociala kontexten som 

eleverna har i skolan är det vi i denna uppsats menar är den psykosociala skolmiljön. 

Eftersom elevernas psykosociala mående påverkas av den sociala kontext eleverna 

befinner sig i, ingår det även i skolans psykosociala arbete att ha en överblick över 

elevens hemsituation och fritid. 

 

Yttre och inre faktorer är det som påverkar och skapar det psykosociala, där yttre 

faktorer är det sociala och inre faktorer är det psykologiska (Svensson, Johnsson & 
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Laanemets 2008). Sociala faktorer kan beskrivas som den faktiska förekomsten av 

rättvisa, hanterbarhet, gemenskap och trygghet medans en psykologisk faktor kan vara 

individens upplevelse av de sociala faktorerna. Även värderingen av de sociala 

faktorerna i jämförelse med andra individer är en psykologisk faktor (Weman-Josefsson 

& Berggren 2013). Andra inre, psykologiska faktorer beskriver Tamm (2002) är 

individens självinsikt, att ha koll på de egna möjligheterna och begränsningarna, ha 

självkontroll och veta sitt behov av social gemenskap. Har individen en självinsikt 

beskriver Tamm (2002) att den psykiska hälsan ökar och med verktyg att uppnå dessa 

delar minskar den psykiska ohälsan.  

 

2.2 Mentorskap 

Mentorskap finns inom olika sammanhang och kan därför innebära skilda saker. 

Oenigheter om hur mentorskapet som begrepp ska förstås finns, men en gemensam 

uppfattning är att det finns ett informellt mentorskap samt ett strukturerat och 

organiserat mentorskap. Grunden i mentorskapet innebär att mentorn stödjer individen i 

kompetensutveckling inom yrket, eller det individen vill utveckla, samt individens 

personliga utveckling och mognad (Mathisen 2009).   

 

Mentorsuppdraget som lärare har innebär ett övergripande ansvar för en tilldelad grupp 

elever. Detta ansvar innebär att hålla i elevernas utvecklingssamtal, vara en kontakt 

mellan elev, andra lärare och elevhälsoteamet, samverka med hemmet, främja elevernas 

utveckling och lärande, följa elevens frånvaro samt ansvara för dokumentation kring 

eleven (Buckhöj Lago & Lindgren 1999; Nordevall 2011; Westlander 2008). Att 

ansvara för mentorsträffar ingår även i mentorsuppdraget, vilket innebär att den 

tilldelade elevgruppen samlas tillsammans med mentorn för att exempelvis prata om 

arbetsmiljön i skolan och i klassrummet, närvaro, trivsel, elevrådet samt kamratstöd 

(Buckhöj Lago & Lindgren 1999).  

 

När vi i denna uppsats skriver om mentorer innebär det en egen yrkesgrupp i skolan. 

Mentorskapet i den studerade skolan innefattar det mentorsuppdrag som lärarna tidigare 

har haft samtidigt som det också breddats och fortfarande är under utveckling då 

yrkesgruppen och denna omorganisation av mentorsuppdraget ännu är nytt i skolan. 

Mentorerna i den studerade skolan har olika utbildningar såsom socionom, 
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fritidsledarutbildning, behandlingspedagog, lösningsfokuserat arbete, alkohol- och 

drogrådgivare samt dramapedagog.  

 

2.3 Skolkuratorns arbete  

Skolkuratorn är en del av elevhälsan som tillsammans med rektor, skolsköterska och 

specialpedagog arbetar hälsofrämjande för elevernas psykiska och fysiska mående samt 

bistår med förutsättningar för elevernas utbildning (Backlund 2007). Isaksson (2014) 

delar in skolkuratorns arbetsuppgifter i fem områden: arbete med elever på individ- och 

gruppnivå, arbete på organisatorisk nivå, samverkansarbete inom skolan, handledning 

och konsultation till lärare samt förebyggande arbete. På individnivå kan arbetet bestå 

av att hantera elever som har sociala och emotionella problem, vilket kan genomförs 

med enskilda eller gemensamma samtal med elever och föräldrar. Vidare kan arbetet 

också bestå av gruppsamtal i mindre grupper eller i helklass när det exempelvis 

förekommer konflikter i en klass. Kontakt med organisationer och myndigheter utanför 

skolan kan också förekomma i skolkuratorns arbete (Isaksson 2014).  

 

3 Tidigare forskning  
I detta avsnitt presenteras ett urval av tidigare forskning som bedrivits kring det 

skolsociala arbetet. Nedan delas forskningen in i tre områden; psykosocialt arbete i 

skolan, skolkuratorns roll och mentorskap i skolan. Då det inte finns någon tidigare 

forskning om mentorer som egen yrkesgrupp i skolan, utan endast forskning om 

mentorsuppdraget som lärare har, är det lärares mentorsuppdrag som presenteras nedan. 

Detta är relevant utifrån att det är lärarnas mentorsuppdrag som de anställda mentorerna 

i den studerade skolan har tagit över. Lite forskning kring mentorskapsprogram som 

bedrivits i skolor utanför Sverige presenteras även under mentorskapet, för att få en 

djupare förståelse för hur mentorskapet i skolan kan se ut. Avsnittet avslutas med en  

kort sammanfattning av den forskning som har presenteras. 

 

Den tidigare forskningen som presenteras har vi funnit genom följande sökord: 

skolkurator, skolkuratorer, skolkuratorers handlingsutrymme, mentor, mentoring, school 

social worker, school-based mentor. 
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3.1 Psykosocialt arbete i skolan 

Forskning inom psykosocialt arbete i skolan är begränsad, vilket bidrar till att 

utredningar som har gjorts av olika instanser i Sverige blir relevanta. För att eleverna 

ska känna trygghet och trivas i skolan är det viktigt att alla professioner arbetar 

tillsammans och jobbar förebyggande för elevernas utbildning och mående (Backlund 

2007). Backlunds (2007) resultat visar att lärare har en viktig del i det psykosociala 

arbetet, då de ser eleverna under lektionstid vilket gör att de har förutsättningar att 

upptäcka enskilda elevers mående i form av dåliga skolresultat, frånvaro eller beteende. 

Problemet som Backlund (2007) lyfter är att lärarna ofta upplever att de inte har rätt 

utbildning för att vara en resurs för eleverna när det kommer till deras psykiska mående. 

Detta gör att de lämnar över problemen till skolkurator eller andra professioner som de 

anser har passande utbildning för att exempelvis hålla i samtal med elev och 

vårdnadshavare, när det kommer till det psykiska måendet, istället för att ta sitt ansvar 

och vara en del av det psykosociala arbetet och samarbeta med skolkuratorn (Backlund 

2007).  

 

Viktigt är att vuxna i skolan får handledning av personal som har utbildning inom 

socialt arbete för att öka sina kunskaper om hur de ska hantera situationer som hamnar 

under det psykosociala arbetet för att på det viset vara en resurs i det förebyggande 

psykosociala arbetet (Häggqvist 2000). Forskning från Australien visar också på vikten 

av kompetens i arbetet för att tillhandahålla eleverna med rätt hjälp och pekar på att en 

socialarbetare har denna utbildning, som bidrar till en helhetssyn över skola, hem och 

samhälle som alla påverkar eleven (Lee 2012). Även resultat från USA pekar på vikten 

av utbildning inom socialt arbete i skolan men lyfter samtidigt upp svårigheten 

socialarbetaren har att få legitimitet från andra professioner i skolan (Altshuler & Webb 

2009). 

 

Resultat av Häggqvist (2000) visar att alla elever behöver uppmärksammas och att 

skolan behöver se varje elev som en egen individ och vilka behov den specifika eleven 

har, vilket annars kan orsaka dåligt mående och frånvaro. Utredningar har visat att 

elevernas mående kan påverkas både positivt och negativt beroende på vilken kontakt 

eleverna har med de vuxna i skolan (SOU 2010:80; 2010:79) Lärare som har 

mentorsuppdrag är viktiga i det psykosociala arbetet, då de ska finnas där för eleverna 

och bygga upp en gemenskap med dem (Nordevall 2011).  
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Men även om skolan kan bistå med mycket hjälp i det psykosociala arbetet, så är det 

också viktigt att personalen i skolan har kunskapen om att andra insatser behöver 

kopplas in när problemen är för stora och hamnar utanför deras ansvarsområde 

(Backlund 2007). Skolkuratorn har här en ledande roll då hen ofta är ensam i skolan 

med utbildning inom socialt arbete och ofta har den ledande rollen när det kommer till 

det psykosociala arbetet och ska ha kunskap om när exempelvis socialen ska kopplas in 

(Backlund 2007).  

 

3.2 Skolkuratorns roll  

Skolkuratorn står ofta ensam i sin roll som socionom i skolan vars verksamhet 

genomsyras av andra professioner (Isaksson 2014). Liknande resultat visar att 

skolkuratorn känner att övriga professioner i skolan är starkare än skolkuratorn, vilket 

också gör att dennes arbete styrs av övriga yrkesgruppers förväntningar och krav 

(Backlund 2007). Rollen är vagt formulerad i lagen vilket saknaden av krav på 

utbildning inom området speglar. Dock har 92 procent av skolkuratorer i Sverige en 

examen i socialt arbete (Isaksson och Sjöström 2017). Isaksson (2014) belyser i artikeln 

hur skolkuratorns legitimitet och jurisdiktion påverkas av ensamhet i rollen, då hänsyn 

till andra professioner behöver tas, vilket yttrar sig i handlingsutrymmet skolkuratorn 

har. Forskning visar att det är problematiskt med specialfunktioner där verksamheten 

byggs på andra professioner, där flera studier visar att den yrkesverksamma får problem 

med handlingsutrymmet (Isaksson 2014). Isaksson skriver vidare om hur nedskärningar 

på resurser påverkar skolkuratorns arbete i form av att handlingsutrymmet begränsas då 

det blir mer akutverksamhet och mindre förebyggande arbete. I studien uttrycker 

intervjupersonerna, som är yrkesverksamma skolkuratorer, behov av att synliggöras av 

andra yrkesgrupper där utvärdering ges som en lösning på det, då legitimiteten i det 

skolkurativa arbetet skulle öka. Backlund (2007) påvisar att kuratorerna uppger att det 

inte finns några klara riktlinjer på hur de ska sköta sitt arbete utan att de ofta går på 

magkänslan och sunt förnuft.  

 

Isaksson och Sjöströms (2017) artikel lyfter fram hur skolkuratorer tillämpar teoretisk 

kunskap i det praktiska arbetet och analyserar materialet utifrån fyra centrala begrepp; 

uppgiftscentrerat, systemteoretiskt, empowerment och antiförtryckande. Studien visar 

att skolkuratorerna har svårt att på direkt fråga svara på vad för teorier de använder i 

arbetet och ett citat tas upp om en kurator som berättar att hen “mixar och matchar” 
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samt hur man arbetar i specifika fall är individberoende, vilket är något alla 

intervjupersoner har tagit upp. Några metoder nämns i artikeln som intervjupersonerna 

använt men som författarna mer beskriver som verktyg än teori/metod, bland de verktyg 

som nämns finns rePulse och MI. Författarna beskriver att intervjupersonerna la lite vikt 

vid att medvetet praktisera specifika evidensbaserade metoder. Dock genom att 

analysera utifrån de fyra begreppen beskriver författarna att de kunde se dessa teoretiska 

perspektiv användas i skolkuratorernas arbete.  

 

Agresta (2004) tar upp i sin studie att det inte bara är skolkuratorn som tillhandahåller 

individuella samtal med eleverna utan det är även studie och yrkesvägledaren samt 

skolans psykolog som tillhandahåller den tjänsten. Skolans administration uttalar att de 

ibland finner det svårt att veta vem som ska ta hand om vissa ärende som uppstår då de 

anser att likheterna är stora mellan professionerna. Agresta (2004) nämner också att det 

kan uppstå en maktkamp mellan professionerna då de bitvis besitter liknande 

kompetenser samt att det finns oklarheter med vilka arbetsuppgifter de olika 

professionerna har. Som exempel kan nämnas att alla tre grupperna tillhandahåller 

samtal med elever, föräldrar och lärare.  

 

3.3 Mentorskap i skolan   

Mentorsuppdraget som ingår i läraryrket innebär att lärande och omhändertagande ska 

kombineras. Mentorn ska ha en helhetsbild och fånga upp svårigheter som kan uppstå 

både inom skolan och i hemmet. Genom utvecklingssamtal och mentorstid får mentorn 

möjlighet att följa upp hur studierna fortskrider för eleven, men det ger också tillfälle att 

fånga upp elevens psykiska mående (Wallström 2018). Nordevall (2011) lyfter hur 

viktigt det är att mentorskapet är tydligt utformat men också att eleverna behöver få 

information om vad mentorn kan bistå med för hjälp. Många elever ser mentorerna som 

stöttepelare endast när det kommer till studierna, några få elever har emellertid uppgett 

att de på nära håll har upplevt hur mentorerna kan vara till hjälp även när det kommer 

till privata problem (Nordevall 2011).  

 

Övergripande så lyfter mentorerna själva problemet med att mentorskapet ofta hamnar i 

skymundan för det ordinarie lärararbetet, även om mentorskapet är en viktig bas av det 

ordinarie läraryrket (Nordevall 2011; Wallström 2018). Resultat har visat att det finns 

professioner i skolan som menar att det finns de mentorer som tar på sig uppgifter 
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rörande elever som inte platsar inom lärarrollen, vilket gör att det är viktigt att 

mentorerna vet när de ska slussa vidare eleverna till andra professioner såsom 

skolkurator. Mentorskapet innefattar till stor del psykosocialt arbete vilket många lärare 

inte upplever sig ha kompetens inom (Nordevall 2011).  

 

Mentorskapsprogram som bedrivs i skolor i USA fick erkännande på 1980-talet och har 

ökat under det senaste årtiondet. De bedrivs både informella och formella 

mentorskapsprogram. Det är de formella mentorskapsprogrammen som varit föremål för 

granskningen Randolph och Johnson (2008) har genomfört. Mentorskapsprogrammen 

innebär kontakt mellan mentor och elev under skoldagen där eleven vanligtvis blivit 

hänvisad av en lärare till en mentor, på grund av svårigheter med skolarbete eller 

beteende. Mentorskapets fokus ligger i dessa program på utbildning men innefattar även 

relationsskapande. Randolph och Johnson (2008) beskriver att det troligtvis är upp till 

skolans socialarbetare som ansvarar för mentorskapsprogrammet. Resultaten av 

granskningen visar att grunden för flera av mentorskapsprogrammen är förebyggande 

arbete särskilt riktat mot de mer utsatta eleverna, då ett positivt inflytande från en vuxen 

ska motverka risken som finns hos eleverna. Resultat visar på vikten av kontinuerlig 

kontakt, gärna veckovis mellan mentorn och eleven, relationsskapande, uppbyggande av 

självkänsla, måluppfyllelse och hjälp med studier som komponenter för ett gynnsamt 

mentorskap. Resultaten visar även att mentorskapsprogrammen har en positiv inverkan 

på eleverna, men att forskningen är begränsad och att mer forskning och systematiska 

utvärderingar behöver göras för att styrka de resultat som hittills framkommit 

(Randolph & Johnson 2008).  

 

3.4 Sammanfattning 

Det psykosociala arbetets grund är att eleverna ska känna trygghet och trivas i skolan, 

vilket gör att det är viktigt att alla professioner arbetar tillsammans och jobbar 

förebyggande för elevernas utbildning och mående. Forskning och utredningar visar på 

vikten av att alla elever behöver känna en samhörighet med de vuxna i skolan men 

också att varje elev enskilt behöver få uppmärksamhet. Det som försvårar det 

psykosociala arbetet är att skolkuratorn ofta står ensam med utbildning inom socialt 

arbete i skolan och många andra professioner anser att det psykiska måendet hos 

eleverna inte är inom deras ansvarsområde. Skolkuratorer upplever att det finns 

svårigheter med att vara ensam inom sin profession i skolan då denne är minoritet 
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gentemot övriga professioner, vilket gör det svårt att hitta sin plats i skolan. 

Mentorsuppdraget som ingår i läraryrket innebär att lärande och omhändertagande ska 

kombineras. Mentorerna ska skapa tid för att finnas där för eleverna och lyssna samt 

uppmärksamma möjliga problem som eleverna kan ha i skolan eller i hemmet. 

Forskning visar emellertid att det endast är få elever som tar hjälp av mentorerna till 

privata problem då eleverna överlag uppfattar att mentorerna endast ska agera som 

stöttepelare när det gäller studierna.  

 

4 Teori 
I det här avsnittet redogörs det teoretiska ramverk som vi använt oss av i analysen av 

studiens empiri. Människobehandlande organisationer utgör tillsammans med begreppet 

handlingsutrymme detta ramverk. Skolan är en människobehandlande organisation med 

anställda som kan arbeta fritt så länge de håller sig till de lagar och regler som finns.  

 

4.1 Människobehandlande organisationer 

Människobehandlande organisationer (MBO) inkluderar alla de organisationer inom 

välfärdssektorn som erbjuder service till alla individer. Skola, socialtjänst och sjukhus 

är exempel på människobehandlande organisationer (Johansson, Dellgran & Höjer 

2015). En central del i människobehandlande organisationer är att invånare förlitar sig 

på att dessa organisationer ska förbättra, bevara och skydda dem i livets olika skeden. 

Det kan vara att en individ ska utbilda sig, blir arbetslös eller sjuk och behöver uppsöka 

vård (Hasenfeld 2010). Alla organisationer arbetar för att få fram en produkt, vilket 

kräver att organisationen har ett material att jobba med. Inom MBO är människor 

materialet, vilket inte syftar till att se människor som objekt, utan utgör det arbete som 

de anställda lägger ner på materialet inom organisationens ramverk. För att kunna utföra 

arbetet behöver materialet kategoriseras, vilket exempelvis innebär att barn inom skolan 

blir elever. Skolan ska arbeta för att utbilda eleverna. Det är denna förändringsprocess, 

där eleven blir utbildad, som utgör arbetet med materialet (Hasenfeld 2010). 

 

Hasenfeld (2010) beskriver hur det många gånger finns en ovisshet och oro kopplad till 

individens möte med den MBO-anställde. Detta beror delvis på vad mötet handlar om 

och dels på hur den anställde bemöter och agerar i mötet med den sökande. Då den 

sökande och anställde har olika utgångspunkter inför mötet är det viktigt hur den 

anställde reagerar och svarar på den information som framkommer. Den sökande kan 
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komma med känslig, personlig information i en tid av sårbarhet och den anställde kan 

komma på rutin, genom att mötet är en vanlig del i det dagliga arbetet. Hur den 

anställde reagerar och svarar på den sökandes behov av hjälp, bidrar till om den sökande 

upplever mötet som positivt eller negativt, om den sökande känner sig hörd och 

upplever sig få stöd eller inte. Bemötandet kan skilja sig organisationer emellan, men 

även inom organisationen (Hasenfeld 2010).    

 

4.2 Gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme 

De professioner som arbetar inom människobehandlande organisationer och har 

direktkontakt med invånare kallas för gräsrotsbyråkrater, exempel på gräsrotsbyråkrater 

är lärare, socialarbetare och sjukvårdsanställda (Lipsky 2010). Gräsrotsbyråkratens 

uppgift är att förena organisationens uppdrag med individens behov (Svensson, 

Johansson & Laanemets 2008). Svårigheten i den uppgiften är att de ska följa beslut, 

krav och förväntningar som finns hos den specifika organisationen samtidigt som de ska 

arbeta för individen och tillmötesgå deras behov, vilket inte alltid förenas (Lipsky 

2010). I detta skapas gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme (Svensson, Johansson & 

Laanemets 2008).  

 

Handlingsutrymme betyder att professionen har möjlighet att välja hur arbetet ska 

utföras mot organisationens mål. Det innebär också att professionen tar nytta av 

kunskap och samtidigt använder kompetens inom organisationen till att avgöra om det 

är rimliga vägar att gå för att uppnå målet. Den anställde ska förhålla sig till de ramar 

och regler som finns hos organisationen men behöver samtidigt anpassa sig till 

individerna denne möter i arbetet (Svensson, Johansson & Laanemets 2008). Lipsky 

(2010) tar upp att gräsrotsbyråkrater anses ha ett stort och brett handlingsutrymme, då 

de tar avgörande beslut gällande vilka insatser som ska erbjudas till individen av 

organisationen de jobbar i. Ingen människa är den andre lik och inte heller dennes 

livssituation, vilket gör det svårt för en organisation att utfärda regler som kan 

appliceras på alla de individer som är i behov av offentliga tjänster. Den här situationen 

gör att den anställde automatiskt får ett handlingsutrymme då gräsrotsbyråkraten 

behöver anpassa sig till varje enskild individ och samtidigt förhålla sig till regler och 

lagar (Lipsky 2010). 
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4.3 Teori kopplad till vår studie  

Hur personalen i skolan, som människobehandlande organisation, bemöter eleverna 

påverkar elevernas upplevelse av hur personalen kan hjälpa dem eller inte. Då 

mentorerna och skolkuratorn i vår studie arbetar i direkt kontakt med eleverna är de i 

Lipskys (2010) mening gräsrotsbyråkrater. Även lärare, skolsköterska och 

specialpedagog räknas till gräsrotsbyråkrater inom skolan eftersom de arbetar i direkt 

kontakt med eleverna. Bemötandet kan därför skilja sig inom organisationen (Hasenfeld 

2010) beroende på vilken gräsrotsbyråkrat eleven möter. Genom att analysera materialet 

utifrån att titta på vilket handlingsutrymme mentorerna har, hur de som 

gräsrotsbyråkrater i skolan använder handlingsutrymmet och hur det i sin tur påverkar 

eleverna, kan vi få en fördjupad förståelse för mentorernas betydelse i skolan. Begreppet 

handlingsutrymme kan även hjälpa oss att förstå vilken betydelse mentorernas och 

skolkuratorns respektive yrkesroller har får skolans psykosociala arbete. 

 

5 Metod och metoddiskussion  
I detta avsnitt presenteras den vetenskapsteoretiska ansatsen, som följs av 

datainsamlingsmetoden och urvalsmetoden. Sedan presenteras studiens tillförlitlighet, 

dataanalys, etiska överväganden och arbetsfördelning. Avsnittet avslutas med en 

metoddiskussion.  

 

5.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Då vi i denna studie har sökt en fördjupad förståelse för vilken betydelse mentorernas 

närvaro har för skolans psykosociala arbete faller studien inom den hermeneutiska 

traditionen. Thomassen (2007) förklarar att den hermeneutiska traditionen är 

sammansatt av teorier om tolkning och förståelse där en central utgångspunkt är att 

förståelse inte kan uppnås utan tolkning. Det gäller både det vardagliga samtalet liksom 

en äldre skrift. Hansson (2011) beskriver hur förståelse uppnås genom att beakta 

växelverkan mellan delar och helhet. Helheten förstås utifrån de olika delarna, samtidigt 

som delarna förstås utifrån helheten. Förståelseprocessen rör sig framåt genom nya 

tolkningar av ytterligare förståelse i denna växelverkan mellan helheten och delarna 

(Thomassen 2007). Hansson (2011) beskriver att en provisorisk förståelse genom en 

första tolkning av helheten är en start i processen att förstå delarna. Detta skapar ny 

förståelse för helheten som för processen framåt i en djupare förståelse för de olika 

delarna.  



  

 

17 

 

För att i denna studie fördjupa förståelsen av mentorernas närvaro i skolan har förståelse 

behövts för hela respondentens utsaga för att kunna tolka en del i den. Likaså behövde 

vi förstå de olika respondenternas utsagor var för sig och vilken kontext de var och en 

befinner sig i för att förstå helheten. Vi har till en början tolkat respondenternas svar 

genom att se svaren i kontexten av skolans psykosociala arbete för att sedan förstå delar 

av de svar vi fått. Processen har fortsatt tills en form av jämvikt mellan helheten och 

delarna är uppnådd (Hansson 2011). En kvalitativ forskningsmetod ger ökad förståelse 

av det fenomen som studeras genom tolkning av beskrivningar kring det studerade 

fenomenet (Justesen & Mik-Meyer 2011). Det är inte enbart beskrivningen av 

fenomenet som kommer fram genom en kvalitativ forskningsmetod utan även 

upplevelsen av fenomenet (Dalen 2015). Genom den kvalitativa forskningsmetoden har 

vi i denna studie fått möjlighet att ta del av olika upplevelser av vilken betydelse 

mentorernas närvaro har för skolans psykosociala arbete, vilket genom tolkning av de 

upplevelser och beskrivningar som framkommit har fördjupat förståelsen.  

 

5.2 Datainsamlingsmetod   

Syftet med vår studie är att fördjupa förståelsen för vilken betydelse mentorers närvaro 

har i skolmiljön. Studien är kvalitativ och vi har arbetat med frågeställningarna genom 

att utföra intervjuer. Intervjuer möjliggör för forskaren att komma åt respondenternas 

tankar, upplevelser och erfarenheter som samtidigt utmanar forskaren att lyssna aktivt 

och ställa följdfrågor för att få ett mer utvecklat svar i intervjuerna (Alvehus 2013). 

Intervjuer kan förklaras genom en interaktion mellan två personer där det pågår ett 

samtal om ett specifikt ämne. Vidare kan intervjuer vara ett sätt att bidra med ny 

kunskap avseende ett forskningsämne, vilket gör att forskaren kan fördjupa sin kunskap 

samt får möjlighet att arbeta fram ny empiri (Dalen 2015). Eftersom intervjuer ger 

forskaren möjlighet att på ett fördjupat sätt ta del av respondenternas erfarenheter ser vi 

det som ett lämpligt alternativ att närma sig kunskapsluckan då arbetssituationen är ny 

för skolan. Eftersom vi har en del kunskap sedan tidigare om vad skolkuratorns roll 

innebär, mindre kunskap kring det nya konceptet med mentorer men viss insyn i hur det 

arbetet är uppbyggt i den skola vi ska studera, anses semistrukturerade intervjuer vara 

lämpliga att använda. 
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Den semistrukturerade intervjun innebär att intervjuaren förberett teman och 

huvudfrågor som under intervjun ger utrymme för följdfrågor (Justesen & Mik-Meyer 

2011). Förkunskaper bidrar till att kunna förbereda teman och huvudfrågor medan 

möjligheten för följdfrågor öppnar upp för ytterligare kunskap på området (Kvale & 

Brinkman 2014). Genom att lyssna aktivt på hur och vad respondenten svarar på 

grundfrågan ökar också möjligheten att intervjuaren kan ställa en relevant följdfråga. 

Följdfrågor gör att respondenterna kan utveckla sina svar vilket i sin tur gör att 

intervjuaren kan få ut mer av intervjun i sin helhet (Kvale & Brinkmann 2014).  

 

För att kunna genomföra en semistrukturerad intervju behövs en intervjuguide. 

Intervjuguiden behöver innehålla tydliga ämnesområden med tillhörande huvudfrågor 

som ger intervjuaren möjlighet att få svar på de viktigaste frågorna rörande studiens 

frågeställningar (Dalen 2015; Kvale & Brinkmann 2014). För att få ut så mycket som 

möjligt av intervjuerna, är det en fördel att använda sig av “Hur” frågor då de ger 

respondenterna möjlighet att svara så utförligt som möjligt och svaren blir också mer 

detaljerade och oreflekterade (Rennstam & Wästerfors 2015). Är grunden i 

intervjuguiden tydlig underlättar det att strukturera samt att analysera slutresultatet 

(Kvale & Brinkmann 2014). Vi har tematiserat vår intervjuguide (se bilaga 3) med fyra 

huvudteman; bakgrund, skolkuratorns/mentorns arbete, samarbete och elever för att 

intervjuguiden skulle bli hanterbar ihop med sina tillhörande intervjufrågor.  

 

Intervjuerna har spelats in på våra mobiltelefoner och sedan transkriberats. Det 

inspelade materialet samt transkriberingarna kommer att sparas till det att uppsatsen är 

examinerad och publicerad, då examinator och handledare har rätt att ta del av 

materialet. Därefter kommer materialet raderas. Processen att ändra talspråk till 

skriftspråk är en avancerad procedur. Vid transkribering förlorar intervjun sin grund då 

exempelvis ändring i talet, suckar eller tonläge är omöjlig att få ner i skrift. Samtidigt är 

det omöjligt att skriva ner allt ordagrant då texterna skulle bli svårlästa och konstgjorda 

vilket resulterar i att det blir svårt att tolka och analysera materialet (Kvale & 

Brinkmann 2014). För att öka läsbarheten i materialet har vi därför hoppat över suckar, 

stakningar, hummande och liknande då detta inte är relevant i vår studie. Det är 

innehållet i det respondenterna sagt som är viktigt och inte hur de sagt det. I något 

enstaka fall har vi försökt skriva att respondenterna betonat ett visst ord genom att 
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skriva stor bokstav i början av ordet då det ansågs viktigt i sammanhanget för att 

poängen i det intervjupersonen sagt skulle komma fram.   

 

5.3 Urvalsmetod  

Då en av oss hade kontakt med en skola som nyligen anställt mentorer såg vi en fördel 

med att kontakta just den specifika skolan. Vi ansåg det lämpligt att intervjua samtliga 

mentorer och skolkuratorn, som också finns i skolan, för att få en fördjupad förståelse 

för hur det psykosociala arbetet ser ut i skolan och därmed hur mentorerna påverkar det 

arbetet. Urvalet blir strategiskt då det redan finns en tanke om vilken skola samt 

yrkesgrupper som ska delta. Samtidigt bidrar det till att forskaren kan välja respondenter 

som denne vet kan relatera till studiens frågeställningar (Alvehus 2014).  

 

Andersson och Ahnlund (2009) skriver om hur valen som görs kring studien behöver 

kontextualiseras då valen får konsekvenser för resultatet. Som första steg i urvalet tog vi 

mailkontakt med skolan för att se vilket intresse och möjlighet det fanns att delta i 

studien, där det framgick vilket syfte studien har och information om att det är 

skolkurator och samtliga mentorer i skolan som vi önskade intervjua. Den studerade 

skolan visade intresse för att delta. Därefter tog vi mailkontakt med samtliga sju 

respondenter där de tillfrågades personligen om deltagande i studien samt ombads 

återkomma om svar och bokning av intervjutid. Informationsbrev (se Bilaga 1) om 

studien bifogades.  

 

De sju respondenterna består av sex mentorer och en skolkurator. Respondenterna har 

olika utbildningar och erfarenheter som exempelvis socionom, behandlingspedagog, 

lösningsfokuserat arbete, rePulse, familjebehandlare, dramapedagog, fältsekreterare och 

fritidsledare. Att vi endast intervjuat en skolkurator kan göra att resultatet upplevs i 

huvudsak fokusera på mentorernas beskrivningar vilket kan ses som en nackdel då 

skolkuratorns beskrivningar hamnar i skymundan. Dock anser vi det viktigt att 

skolkuratorns beskrivningar kommer fram. Hade vi istället intervjuat mentorer och 

skolkuratorer från olika skolor med en mer jämn fördelning mellan yrkesgrupperna 

skulle förståelsen för fenomenet tänkas bli bredare. Nu har vi istället möjliggjort för en 

fördjupad förståelse genom att fokusera på en skola. Då vår studie är kvalitativ är det 

inte antalet som är viktigt, utan det är att få en fördjupad förståelse av det studerade 

fenomenet som är i fokus genom respondenternas beskrivningar (jmf. Rennstam & 
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Wästerfors 2015). Då det är den studerade skolans psykosociala arbete som står i fokus 

valde vi att intervjua de som främst arbetar med detta i skolan, vilka är de sju 

respondenterna som vi intervjuat.  

 

Då samtliga sju respondenter ville medverka i studien ansåg vi att det efter intervjuerna 

var genomförda fanns tillräckligt med material för att kunna svara på studiens syfte och 

frågeställningar, samt att vi har möjlighet att analysera och föra en diskussion över de 

resultat som respondenterna har bidragit med. Kvale och Brinkman (2014) skriver att 

för att få ut så mycket som möjligt av det insamlade materialet behöver antalet 

respondenter inte vara för stort eller för litet. Är det för få respondenter finns det en risk 

att materialet inte kommer att räcka till för att besvara studiens syfte och är antalet för 

stort kan det uppstå svårigheter när materialet ska analyseras då materialet är för brett 

och svårarbetat. Andersson och Ahnlund (2009) förklarar att variation är en central del i 

det kvalitativa urvalet och genom att välja respondenter som har varierande upplevelser 

och erfarenheter. När antalet respondenter varken är för stort eller för litet och forskaren 

har en variation på respondenternas upplevelser och erfarenheter uppstår mättnad, då 

forskaren har tillräckligt med variation och respondenter för att svara på sina 

forskningsfrågor (Andersson & Ahnlund 2009).  

 

5.4 Tillförlitlighet  

Genom att beskriva urvalsprocessen samt förklara hur intervjuerna har gått till ökar vi 

tillförlitligheten i vår studie, för att underlätta för framtida studier inom samma område. 

Då vi båda deltog i samtliga intervjuer underlättade vi transkriberingarna eftersom vi då 

kunde hjälpas åt för att uppfatta vissa ord för att försäkra oss om att respondenternas 

beskrivningar och förklaringar blev riktiga (jmf. Kvale & Brinkman 2014).  

 

5.5 Dataanalys 

Genom att vi använt oss av en tematisk analysprocess kommer det som respondenterna 

sagt och beskrivit fram. Det är innehållet som är det viktiga, alltså vad respondenterna 

berättat och inte om hur de sagt det (Rennstam & Wästerfors 2015). För att få ett grepp 

om materialets innehåll har materialet lästs upprepade gånger och sedan kodats för att få 

fram viktiga nyckelord som lyfter vad som egentligen sagts under intervjuerna (Kvale & 

Brinkmann 2014). Nyckelord som vi funnit i materialet är exempelvis tid, konflikter 

och arbetsuppgifter. När kodningsprocessen var genomförd tematiserades texterna. När 
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visst innehåll är återkommande växer också en naturlig tematisering fram (Rennstam & 

Wästerfors 2015). Då exempelvis relationsskapande var något som det pratades 

återkommande om i samtliga intervjuer blev det därför en naturlig tematisering. Genom 

nyckelorden växte även hanterbarhet, förebyggande och gränsdragning fram som 

slutliga teman.  

 

5.6 Etiska överväganden 

De etiska aspekterna i forskningen behöver övervägas grundligt innan arbetet påbörjas, 

då det finns en skyldighet mot de inblandade att alla delar ses över väl eftersom 

respondenterna kan påverkas av det färdiga resultatet som arbetet mynnar ut i 

(Hermerén 2011). Hermerén (2011) lyfter fyra etiska riktlinjer att följa under 

forskningsarbetet. En grundfaktor är samtycke, som ska ske både muntligt och skriftligt. 

Respondenterna ska även vara medvetna om att det är fritt att avbryta när som helst 

(Hermerén 2011). För samtycke behöver respondenterna få information gällande 

studien, hur den kommer gå tillväga men de har också rätt att ta del av de resultat som 

framkommer (Kvale & Brinkmann 2014). Vi informerade samtliga respondenter innan 

intervjuerna ägde rum, både via informationsbrev och på intervjudagen om studiens 

syfte, arbetets fortskridning samt hur vi skulle hantera det insamlade materialet. 

Samtycke fick vi genom svar på intresse att delta i studien samt en påskrift på den 

samtyckesblankett (se bilaga 2) vi medtog till intervjutillfället.  

 

Konfidentialitetskravet är ytterligare en etisk riktlinje, vilket innebär att alla som deltar i 

studien ska få möjlighet att vara anonyma (Hermerén 2011). Det finns också möjlighet 

för organisationen att vara offentlig vilket kan önskas då de har lagt ner mycket tid som 

deltagare och vill få erkännande eller inte har behov av att vara anonyma (Kvale & 

Brinkmann 2014). För att respondenterna ska vara anonyma har vi inte nämnt vart den 

studerade skolan ligger i Sverige, eller vilka årskurser som finns, då det studerade ämnet 

ännu inte är så utbrett. Mentorerna benämns som M1, M2 och så vidare i resultatet och 

beskrivs inte vidare med vem som har utbildning inom vad, eller vilket kön de tillhör, 

för att så långt det är möjligt bevara deras anonymitet även för den studerade skolan. 

Skolkuratorn benämns som skolkuratorn och blir därmed inte anonym gentemot den 

studerade skolan då skolkuratorn är ensam i sin arbetsroll, men är informerad och har 

samtyckt till det.  
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Den sista principen är nyttjandekravet, som innebär att forskaren försäkrar att den 

information som tillhandahålls under studiens gång endast kommer att användas till rätt 

ändamål alltså den studie som den avser (Hermerén 2011). I vår studie så innebär det att 

vi garanterar att det insamlade materialet från respondenterna raderas efter studiens 

färdigställande. Meningen med en studie är att den ska tillföra ny information och 

förhoppningsvis ge resultat som kan gynna och användas av den studerade 

organisationen samt att resultatet väcker nya frågor för fler studier (Hermerén 2011). 

Genom att ge skolkurator, mentorer och rektorer rätt information om vad syftet med 

studien är men också hur den ska gå tillväga ökar också möjligheten till att de etiska 

aspekterna följs och att studien i slutändan kan få forskningsresultat som kan vara 

användbara för skolan och kommunen.  

 

5.7 Arbetsfördelning 

Vi har tillsammans skrivit och arbetat oss igenom de flesta avsnitt i uppsatsen. För att 

kunna arbeta mer effektivt har vissa avsnitt delats upp mellan oss, men vi har båda läst 

och omarbetat även de avsnitten. Vi har båda varit med på samtliga intervjuer och har 

sedan delat upp transkriberingen av intervjuerna så likvärdigt som möjligt mellan oss. 

Vi står båda för och är likvärdigt ansvariga för alla delar i uppsatsen.  

 

5.8 Metoddiskussion  

Andersson och Ahnlund (2009) förklarar att variation är en central del i det kvalitativa 

urvalet vilket görs genom att välja respondenter som har varierande upplevelser och 

erfarenheter. Mentorerna har ingen tidigare erfarenhet av arbetet som mentor och de har 

alla börjat sin anställning som mentor i skolan bara med några veckors mellanrum, 

vilket gör att vi inte uppnått en variation i erfarenheterna kring mentorskapet bland de 

intervjuade mentorerna. Däremot har respondenterna olika utbildningsbakgrunder och 

erfarenheter sedan tidigare som har skapat varierande upplevelser hos mentorerna av 

deras arbete och skolans psykosociala arbete, vilket gör att vi ändå uppnått viss 

variation.   

 

Urvalet av respondenter kan anses vara skevt fördelat då de består av sex mentorer och 

en skolkurator. Då båda yrkesgrupperna i huvudsak arbetar inom skolans psykosociala 

arbete har vi ansett det relevant att intervjua både mentorer och skolkurator för att få en 

förståelse av det psykosociala arbetet i skolan. Skolkuratorn har kunnat bidra med hur 
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det psykosociala arbetet har sett ut innan mentorerna började samt hur skolkuratorn 

upplever den nya situationen i skolan, vilket har ökat förståelsen för vilken betydelse 

mentorernas närvaro har för det psykosociala arbetet.  

 

Att genomföra cirka en timmes långa intervjuer med sju respondenter har medfört att vi 

har fått mycket material att arbeta med. Vi har emellanåt upplevt materialet svårt att 

hantera på grund av dess storlek. Respondenterna har bidragit med många tankar, 

åsikter och upplevelser vilket har inneburit att det blivit svårt att välja ut den 

information som hjälpt oss besvara vårt syfte och frågeställningar. Något vi har funderat 

på är om det hade gjort skillnad för resultatet om en av mentorerna hade tackat nej till 

att delta. Vi hade gått miste om en respondents erfarenhet och upplevelse då mentorerna 

arbetar olika samt har blandade åsikter om mentorskapet. Samtidigt hade det kanske inte 

gjort någon större skillnad för helheten i resultatet då informationen har varit detaljrik 

och bred vilket inneburit att mättnad har uppnåtts (jmf Alvehus 2014).  

 

Vi har valt att inte ta med kön och ålder på våra respondenter då vi anser att den 

informationen inte gör någon skillnad för vårt resultat. En viktig aspekt i vår studie är 

den utbildning och erfarenhet respondenterna besitter för att kunna bidra med sina 

kunskaper för ett förebyggande arbete i skolan, vilket i vår studie inte påverkas av kön 

eller ålder. Genom att inte nämna de aspekterna följer vi samtidigt 

konfidentialitetskravet då det annars skulle kunna öka risken att respondenternas 

identitet röjs. Genom att inte nämna kön och ålder samt vilken av M1, M2 och så vidare 

som har respektive utbildning försvårar vi även för den studerade skolan och 

respondenterna att kunna utläsa mentorernas olika upplevelser.  

 

6 Resultat och analys  
I följande avsnitt presenteras resultatet från de sju intervjuerna genom att varvas med 

analys. Då forskningen kring mentorskapet i huvudsak handlar om lärare som har ett 

mentorsuppdrag benämns de i analysen som lärarmentorer. Resultatet presenteras under 

tematiseringarna: relationsskapande, hanterbarhet, förebyggande samt gränsdragning. 

Innan resultatet, återges respondenternas tankar om varför skolan anställt mentorer för 

att skapa en förståelse för läsaren varför skolan har format om mentorskapet. 
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Samtliga respondenter fick frågan hur det kommer sig att skolan anställt mentorer. 

Respondenterna visste inte exakt varför eller vad bakgrunden är, men uppger att det 

hänt mycket kring den sociala biten i skolan, att klimatet bland eleverna har varit 

turbulent i omgångar och att fler vuxna i skolan kan öka tryggheten för eleverna. 

Skolkuratorn som jobbat i skolan en längre tid och känner rektorerna ganska väl uppger 

att rektorerna nappar på nya grejer och beskriver att rektorerna förmodligen såg att 

resurserna inte räckte till. Skolkuratorn beskriver att hen själv och lärare har varit 

överbelastade och att då anställa mentorer kunde avlasta både för lärare och skolkurator. 

Även flera av mentorerna uppger att lärarna varit överbelastade. Att lösa konflikter har 

tagit mycket av både lärare och skolkuratorns tid som de behöver lägga på annat. Både 

den psykosociala biten och studierna beskrivs ha blivit lidande. Att få in fler vuxna, som  

arbetar med det psykosociala, verkade ses som en lösning.  

 

6.1 Relationsskapande 

Under intervjuerna har alla mentorer beskrivit relationsskapande som en grundläggande 

del i deras arbete, då arbetet blir svårt att genomföra om inte relationerna finns där. M2 

beskriver att hen arbetar relationsskapande hela tiden oavsett situation, tid och plats. 

Även när det ser ut som att M2 inte gör det. Som exempel beskriver M2 att det kan 

hända att hen sitter under ett bord tillsammans med någon elev och på det sättet kan 

jobba relationsskapande, för att det var just det som M2 bedömde att eleven, som 

gömde sig under bordet, behövde i den stunden. M2 förklarar att vara personlig är en 

förutsättning för att bygga relationer med eleverna men skiljer dock på att vara 

personlig och privat och menar att det inte fungerar i arbetet som mentor att vara privat. 

M3 beskriver relationsskapandet som en del i jobbet:  

Alltså det här att bara finnas där och lyssna, att de känner att de har 

någon som bara kan lyssna på dem. Sen om det är allt från att man 

skär sig själv eller till att man faktiskt bara ska vara ledig imorgon 

eller till att man inte vet vilket klassrum det är man ska gå in i, alltså 

det är ju allt och så där emellan. Skapa relationer är ju en del i jobbet, 

hela tiden. Skapa så många bra, grundläggande relationer som det  

bara går. 

 

 

M4 och M5 beskriver att de varje morgon försöker stå vid dörren och hälsa på eleverna 

när de kommer till skolan. Några av de andra mentorerna beskriver att de åtminstone 

har som mål att hälsa på alla sina klasser varje dag, att sticka inom klassrummet, säga 
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hej och visa sig för sina elever. Relationerna byggs mellan M1 och eleverna bland annat 

genom att M1 syns ute i korridorerna och där eleverna befinner sig samt visar att hen 

finns där för eleverna när de behöver prata. M3 berättar att hen pluggat stenhårt för att 

kunna elevernas namn just för att det är så viktigt att eleven känner att “Jag hälsar på 

just Dig, jag ser Dig idag.”. M3 tar även upp att relationsskapande till föräldrarna bidrar 

till en godare relation med eleven. Pratar föräldrarna illa om mentorn tror hen inte att 

det är stor sannolikhet att mentorn kommer nå den eleven. M3 menar att:  

Kan jag skapa en allians och god relation med dem så har jag ju 

jättemycket vunnet. Pratar mamma och pappa bra om mig vid 

köksbordet då har jag ju en elev som tycker om, som tycker jag är rätt 

schysst, som tycker jag är rätt bra. Det är bara så. I min värld i alla 

fall.  

 

Forskning visar att elever som inte blir sedda samt elevers enskilda behov som inte blir 

uppmärksammade i skolan kan orsaka sämre närvaro och mående hos eleverna 

(Häggqvist 2000). Oavsett om det gäller en ledighetsansökan, självskadebeteende eller 

ett samtal är det viktigt att mentorerna ser eleverna för att eleverna ska känna sig 

uppmärksammade. Genom att mentorerna försöker skapa en god relation till eleverna 

och då försöker se och uppmärksamma eleverna kan det bidrar till att välbefinnandet 

och närvaron hos eleverna i den studerade skolan ökar. Lärarmentorer ska ha en 

helhetsbild och fånga upp svårigheter i skolan och i hemmet (Wallström 2018), vilket 

mentorerna lättare kan göra genom att skapa en god relation till föräldrarna. 

Relationsskapandet till föräldrarna kan öka möjligheten för att mentorerna och 

föräldrarna kan samarbeta kring elevens välbefinnande. Mentorerna kan lättare fånga 

upp fler elever som har svårigheter i hemmet, samtidigt som föräldrarna kan arbeta på 

hemmaplan med elevens svårigheter i skolan. SOU-utredningar (2010:80 & 2010:79) 

har visat att relationen mellan elev och de vuxna i skolan är avgörande för elevernas 

mående.  

 

M1 beskriver att eleverna generellt sett varit kontaktsökande och att relationsskapandet 

föll sig naturligt. Däremot så finns det elever som är mer kontaktsökande än andra och 

uttrycker sig behöva hjälp, vilket gör att relationsskapandet med de elever som inte 

själva söker kontakten blir lidande. M5 beskriver att det kan vara knepigt att bygga 

relationer med eleverna. Vissa relationer skapades direkt, andra tog längre tid, medan 



  

 

26 

några elever tycker det är jobbigt med vuxna som lägger sig i. I intervjuerna 

framkommer det att eleverna ibland har fått en bättre relation till en annan mentor än 

den som eleven är tilldelad. M4 beskriver att mentorerna då är flexibla mellan varandra. 

Om en elev fått en bättre relation till en annan mentor så är mentorerna flexibla och 

hjälps åt. Det kan vara så att en elev vill ha stöd med att exempelvis komma ihåg läxor 

av sin mentor, men att eleven inte vill prata om mer privata saker. Då kanske eleven 

istället har kuratorn, en annan mentor eller någon lärare denne vänder sig till. M4 menar 

att:  

Även om vi (mentorerna) tagit över detta (mentorskapet) så är ju inte 

vi de enda vuxna på skolan. Alla vuxna har fortfarande ett 

vuxenansvar. Däremot i förlängningen så kanske det läggs på oss.  

 

Skolkuratorn beskriver att vissa elever är svårare att nå, men att de många gånger kan nå 

de eleverna genom deras kompisar. Skolkuratorn förklarar att hen och mentorerna då 

kan handleda kompisarna och på det sättet nå de eleverna som själva inte vill komma. 

Det framkommer även andra svårigheter i intervjuerna med att bygga relationer. Dels 

berättar M2 att det tar på krafterna att arbeta relationsskapande, att det ibland blir 

psykisk överbelastning. M2 beskriver även att relationen kan prövas i en situation där 

M2 har anmälningsplikt, vilket då måste gå före relationen. Relationen kan då raseras 

men får byggas upp igen. Även M3 är inne på att det finns svårigheter i 

relationsskapandet:  

Det är ju inte helt lätt att skapa relationer, alltså det är ett hästjobb. 

Det är ett slitgöra. Och att hela tiden visa att man står kvar där och 

man finns där fastän de beter sig illa eller hur de än gör eller hur de än 

mår så står jag där. Det är svårt. 

 

Människobehandlande organisationer behöver ha ett material att jobba med, vilket i 

skolan är eleverna. Det centrala för skolan är att eleven ska bli utbildad, det är den 

förändringsprocessen som utgör materialet som skolans personal har att jobba med (jmf. 

Hasenfeld 2010; Johansson, Dellgran & Höjer 2015). Genom relationsskapandet får 

respondenterna sitt material att jobba med. Relationsskapandet bidrar till att eleverna 

öppnar upp sig och mentorerna och skolkuratorn kan därigenom gå vidare i arbetet och 

försöka möta upp elevernas enskilda behov. Genom det handlingsutrymme 

respondenterna har, kan de själva avgöra på vilket sätt de ska möta elevernas behov 
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(jmf. Svensson, Johansson & Laanemets 2008). Lipsky (2010) förklarar att 

gräsrotsbyråkraterna anses ha ett stort handlingsutrymme i arbetet med de människor de 

möter och menar att det behövs, då ingen människa är den andre lik. Då människor är 

olika kan det vara som mentorerna beskriver att vissa elever klickar bättre med en annan 

vuxen i skolan än den tilldelade mentorn, vilket gör att handlingsutrymmet skolans 

gräsrotsbyråkrater har, kan bidra till att de tillsammans kan möta elevernas behov. Även 

om mentorerna arbetar behovsanpassat så behöver de ändå förhålla sig till 

organisationens ramar och regler (Svensson, Johansson & Laanemets 2008), vilket 

resultatet visar att mentorerna gör när exempelvis anmälningsplikten gå före relationen. 

 

Respondenterna beskriver att vara en vuxen i skolan som finns där, vågar se, vågar fråga 

och som rör sig ute i korridorerna är relationsskapande, vilket beskrivs öka tryggheten 

hos eleverna. M1 menar att relationen bidrar till att eleverna känner sig sedda samt att 

eleverna vet att de kan komma till mentorn om det är något. När eleverna då kommer 

med sina problem förklarar M1 att det är viktigt att hen agerar på det som eleverna 

berättar, att eleverna får den hjälp de behöver, vilket även M3 lyfter. M3 beskriver att 

hen ibland finnas i klassrummet. M3 förklarar att det kanske är mer lärarens uppgift att i 

klassrummet se till att eleverna är trygga men då läraren är upptagen med 

undervisningen och administrativt arbete så kan M3 upptäcka saker i klassrummet som 

inte läraren gör. M3 tar också upp att hen kanske kan upptäcka sådant som inte läraren 

ser för att M3 har en annan utbildning och erfarenhet än vad läraren har.  

 

Hur gräsrotsbyråkraten bemöter individen samt reagerar och agerar på det individen 

berättar bidrar till hur individen upplever sig få stöd eller inte, om mötet med 

gräsrotsbyråkraten blir positivt eller negativt (Hasenfeld 2010). Genom att mentorerna 

agerar på ett lämpligt sätt när eleverna kommer med olika problem, bidrar det till att 

eleverna upplever sig få stöd i skolan. Forskning visar att lärarna ofta upplever att de 

inte har rätt utbildning för att kunna möta elevernas behov när det kommer till de 

psykosociala bitarna och att de gärna lämnar över de bitarna till skolkuratorn (Backlund 

2007). Mentorerna uttrycker i resultatet att de har en annan utbildning och erfarenhet än 

vad lärare har och att de då på ett annat sätt kan hjälpa och möta eleverna i det 

psykosociala måendet. Mentorerna kan också upptäcka sådant som inte läraren ser då 

mentorerna har ett annat perspektiv. Detta visar att mentorerna utnyttjar den kompetens 
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de besitter i det handlingsutrymme som de har i arbetsrollen, eftersom kompetensen är 

en del i hur handlingsutrymmet används (jmf. Svensson, Johansson & Laanemets 2008).  

 

6.2 Hanterbarhet  

Skolkuratorn har under cirka fyra år tillbaka själv haft huvudansvaret för cirka 460 

elever avseende det psykosociala arbetet. Vidare beskriver skolkuratorn att antalet 

elever inte varit hanterbart tidigare men sedan mentorerna anställdes har arbetsbördan 

lättat. Antalet elever som besöker skolkuratorn har inte minskat, men skolkuratorn 

upplever att arbetssituationen har förändrats sedan mentorerna anställdes:  

Men det är ju inte så att det har blivit mindre och göra men jag har fått 

kollegor och det har blivit mer utspritt och det blir inte lika nära mig 

längre som det har varit, allt liksom, det är en väldig fördel. 

 

Mentorernas upplevelse om hur det är att ansvara för 70 till 85 elever skiljer sig delvis 

åt. M5 tvivlade först på hur det skulle fungera att ha ansvar för så många elever, men 

uppger att hanterbarheten blivit lättare då fler relationer har byggts upp efterhand. M4 

uppger att stora elevgrupper är hur verkligheten ser ut i skolan och tycker då inte att det 

är för många elever. Samtidigt uppger M4 att i ett idealsamhälle skulle de endast ha 

ansvar för 15 elever var för att kunna ha maximal koll över samtliga elever. M2 

beskriver att en klass på cirka 25 elever skulle vara mer lagom att ha ansvar för, för att 

kunna följa sin arbetsbeskrivning och ha en helhetsbild över eleverna. M2 beskriver att 

nuvarande elevantal är för många. M1 beskriver att färre elever skulle vara att föredra 

då mer tid skulle skapas för dem elever som inte själva ger sig tillkänna. Då elevantalet 

upplevs stort för samtliga mentorer innebär det också att tiden inte upplevs räcka till. 

Mentorerna beskriver svårigheten med att behöva ha många bollar i luften. Samtidigt 

som mentorerna har flera arbetsuppgifter att utföra ska de finnas tillgängliga för 

eleverna vid akuta situationer. M4 upplever att vissa veckor kan ärenden staplas på hög 

vilket gör att administrativa arbetsuppgifter inte hinner fullföljas, utan får vänta till 

slutet av veckan. M5 beskriver dilemmat med att ständigt finnas tillgänglig för alla i 

skolan: 
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Det är just det att det är väldigt många bollar i luften samtidigt. Det är 

liksom, svårigheten är att ibland så räcker man ju inte till. Ibland så 

kan det komma fem elever samtidigt som behöver hjälp med 

någonting, samtidigt som det är en konflikt där borta med någon av 

mina elever, samtidigt som jag har möte om fem minuter och två 

föräldrar försöker ringa mig. Då räcker man ju inte till, man är bara en 

människa. Och det är framförallt där jag känner att det är. Svårigheten  

är att ibland, känslan av att man inte räcker till.  

 

 

M6 pratar om svårigheten att behöva prioritera hela tiden och ställer sig frågan vem som 

avgör vilken elev som är i störst behov av samtal och hjälp, vilket gör att hen alltid 

känner sig ett steg bakom och ständigt stressad. Även skolkuratorn uppger att tiden är 

ett problem, att det finns så många elever som mår dåligt och är i behov av hjälp men att 

varken tiden eller ekonomin finns där för att hjälpa alla. Skolkuratorn beskriver vidare 

att det kan vara jobbigt att behöva välja vilken elev som ska prioriteras, men att 

situationen har förbättrats avsevärt sedan mentorerna började och att det egentligen inte 

går att jämföra med hur hen hade det innan, men att förändringen är stor. M2 beskriver 

svårigheten i sin arbetsroll: 

Tiden är en klurighet. Man måste vara flexibel här. Det går inte att 

vara rigid i någonting, utan du måste vara flexibel. Om jag inte har 

förmågan att ladda om, så kommer jag inte hålla speciellt länge här. 

Varken för mig eller för dem. Utan man måste vara oerhört flexibel. 

För det händer gärna 15 saker samtidigt.  

 

Svårigheten i uppgiften att möta elevernas behov ligger i att gräsrotsbyråkraten har som 

uppgift att följa de beslut, krav och förväntningar som finns hos organisationen samt 

individen själv (jmf. Lipsky 2010). Den här beskrivningen går att hitta i vårt resultat då 

mentorerna uttrycker att deras arbetsuppgifter är många och att de upplever att de 

administrativa arbetsuppgifterna tar mycket tid, vilket påverkar att värdefull tid, som att 

finnas tillgänglig för eleverna, minskar. Wallström (2018) beskriver att lärarmentorn ska 

ha en helhetsbild och fånga upp svårigheter som kan uppstå både inom skolan och i 

hemmet. Denna helhetsbild kan vara svår för mentorerna att ha på grund av att de 

upplever elevantalet som stort samt att tiden inte alltid räcker till. Handlingsutrymmet 

mentorerna har som gräsrotsbyråkrater, kan här begränsas då elevantalet upplevs stort 

och arbetsuppgifterna många. Elevernas behov tycks vara för stort i förhållande till de 

resurser skolan som människobehandlande organisation besitter (jmf. Lipsky 2010).  
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En stor del av mentorernas arbete är att hålla i utvecklingssamtalen, vilket samtliga 

mentorer beskriver tar mycket tid under de perioderna. M6 anser att arbetsuppgifterna 

behöver delas upp. Exempelvis genom att lärarna hjälper till och tar 

utvecklingssamtalen som tar dyrbar tid, tid som skulle behöva läggas på samtal och 

förebyggande arbete med eleverna. M3 beskriver dock att utvecklingssamtalen är 

viktiga för alla elever och att man som mentor har en chans att skapa en allians med 

föräldrarna. M4 beskriver att hälften av hens tid försvinner på utvecklingssamtal, vilket 

gör att ärenden läggs på hög som bidrar till att arbetet periodvis blir stressigt. I 

intervjuerna framgår att föräldrarna förväntar sig att mentorerna ska prata om betyg på 

utvecklingssamtalen och att mentorerna också kan svara på vad som behövs för att höja 

sina betyg. Detta är information som flera av mentorerna känner att de inte kan svara på. 

M1 förklarar att hen snarare blir en förlängd arm där M1 får återkoppla till lärare med 

frågor om betyg. Mentorerna beskriver att utvecklingssamtalen tar upp mycket tid. Tid 

som vissa mentorer uttrycker att de hade velat lägga på samtal och kunna arbeta mer 

med det de har utbildning i och att skolan då tar tillvara på mer av mentorernas 

kunskaper och erfarenheter. M6 beskriver hur kompetensen skulle kunna användas: 

Jag tänker att det ofta finns en liten grupp elever som fungerar mindre 

väl i skolan av olika anledningar. Där har jag ju en bred kompetens, 

sätt mig på de här eleverna. De här som absolut behöver min 

stöttning, där kan jag finnas. Men för dem där skolan fungerar, där 

hemförhållande fungerar, dem är lärarna lite bättre på och de här 

eleverna som vill höja sina betyg. Jag hade kunnat sett det, att vi hade 

kunnat dela upp det lite. 

 

Forskning visar att utvecklingssamtal är en viktig del av lärarmentorernas arbete då 

tillfället ger möjlighet för lärarmentorerna att fånga upp elevernas psykiska mående 

(jmf. Wallström 2018). Vårt resultat visar att även om utvecklingssamtalen tar mycket 

tid för mentorerna så upplever vissa mentorer att de inte skulle vilja vara utan 

utvecklingssamtalen, då det är ett tillfälle som ger möjlighet att möta alla elever samt 

deras föräldrar. Mentorerna upplever också svårigheter med att föräldrarna har en annan 

förväntan på vad de ska få ut av utvecklingssamtalet än vad mentorn kan erbjuda. 

Föräldrarnas förväntan kan förstås utifrån att lärare tidigare haft uppdraget som mentor 

och då kunnat svara på betygsfrågor. Om mentorn inte lever upp till de förväntningar 
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som föräldrarna har kan det innebära att föräldrarnas bild av skolan, som 

människobehandlande organisation, blir negativ (jmf. Hasenfeld 2010).                    

 

6.3 Förebyggande  

Att bygga relationer och att ständigt finnas tillgängliga för eleverna är något samtliga 

respondenter anser är att jobba förebyggande. Mentorstiden är en del i det förebyggande 

arbetet. Samtliga mentorer har mentorstid, där 40 minuter är avsatt varje vecka för varje 

mentor och klass. Mentorstiden innebär att mentorerna håller i något som de kallar för 

livskunskap med olika teman som etik, moral, kärlek och vänskap, som de pratar om 

och arbetar med eleverna kring under läsåret. Skolkuratorn upplever att mentorstiden 

har betydelse för det förebyggande arbetet då det främjar gemenskapen mellan eleverna. 

Skolkuratorn upplever att värdegrundsarbetet som är en del av det förebyggande arbetet, 

hinns med mer nu sedan mentorerna började. Mentorerna använder mentorstiden som 

ett tillfälle där de arbetar mycket för att främja gemenskap mellan eleverna genom 

exempelvis samarbetsövningar och lekar. M1 beskriver att hen delar in eleverna i 

grupper de inte brukar vara i för att eleverna ska prata med alla i klassen. M2 beskriver 

att hen brukar byta plats på eleverna under mentorstiden då hen upplever segregation 

mellan könen och försöker därigenom bryta det. Att få eleverna att se likheter istället får 

olikheter är något M2 jobbar aktivt med för att främja gemenskap. M6 beskriver vad de 

brukar prata om för att skapa en förståelse för varandra och ett gott klimat i klassen:  

Vi brukar prata om att vi vet vad som händer i skolan, men när ni går 

hem så har ni ingen aning. Vad är det som säger att Lisa inte har 

världens största ryggsäck och så kommer du hit och så säger du att 

hon är ful i håret och har fula kläder. Och då kanske hon tappar det 

helt, för hemma… Ni har ingen aning.  

 

Den schemalagda mentorstiden bidrar till att mentorerna får tillfälle att möta alla elever 

minst en gång i veckan vilket kan ha en positiv inverkan på eleverna, då forskning visar 

att det är viktigt med en kontinuerlig kontakt mellan mentorer och elever (jmf. 

Randolph & Johnson 2008). Mentorstiden innebär också att mentorerna och eleverna 

tillsammans kan arbeta för ett bättre skolklimat, genom att arbeta bort segregation och 

istället arbeta för gemenskap. Forskning visar att skolkuratorns handlingsutrymme 

begränsas vid nedskärningar på resurser i skolan och att skolkuratorn då arbetar mer 

med akutverksamhet och inte hinner med det förebyggande arbetet (Isaksson 2014). När 
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resurserna istället ökar inom det psykosociala arbetet, tyder vårt resultat på att 

skolkuratorn hinner med mer förebyggande arbete. Även mentorerna arbetar mycket 

förebyggande under mentorstiden. Genom det förebyggande arbetet som skolkuratorn 

och mentorerna utför kan elevernas utbildning och mående påverkas i en positiv 

riktning (jmf. Backlund 2007).   

 

Gemensamt för alla respondenterna är att de arbetar förebyggande med jargongen i 

skolan. Skolkuratorn upplever att elevernas bråkiga beteende och användande av fula 

ord har börjat vända. Skolkuratorn uppger att förändringen skulle kunna bero på att alla 

vuxna arbetar för samma mål och har gått in mer aktivt för att motverka skojbråken 

genom att uppmärksamma och påpeka att det inte är acceptabelt. M1 beskriver att när 

hen började reagerade hen på att det var väldigt mycket skojbråk i skolan, eleverna 

knuffades och puttades samtidigt som de skrattade åt situationen. M4 beskriver att 

jargongen i skolan beror mycket på vilka elever det gäller men att det överlag är en bra 

stämning bland eleverna. M6 beskriver att jargongen är katastrof och att eleverna är fula 

i munnen och hånar varandra. M5 beskriver jargongen:  

Jag tänker skolan över lag, det är mycket skojbråk hela tiden och det 

är något vi jobbar på. För det är inte okej över huvud taget. Och det 

får vi jobba på dagligen. Det har varit en del rasism, en del 

kränkningar kring HBTQ, och det har varit rätt hård stämning överlag. 

Och det är något vi jobbar på.  

 

Konflikthantering är något som mentorerna beskriver att de arbetar mycket med. 

Konflikterna är av olika slag och exempel som beskrivs är bland annat fysiskt våld, 

kränkningar, skvaller, att eleverna tar varandras saker och springer iväg med det, vilket 

ofta är pågående hos samma personer där de “hämnas” mot varandra. Detta är något 

som mentorerna arbetar med på flera olika sätt beroende på vad konflikten gäller. Är det 

exempelvis fysiskt våld inblandat så görs det en polisanmälan, vilket M4 beskriver att 

de är hårda med i skolan då skolans regler inte går över samhällets lagar. Skolkuratorn 

upplever att polisanmälningar har minskat under höstterminen. När det handlar om 

kränkningar så görs en kränkningsanmälan och sedan går mentorerna in och gör en 

kränkande utredning. Konflikthanteringen innebär också att mentorerna går in och 

medlar i konflikter, vilket exempelvis M2 beskriver som att vara en tolk för att eleverna 

ska kunna förstå varandra. M3 beskriver dock att:  
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Ibland kan jag tycka att vi vuxna inte behöver rusa in alltid i alla 

konflikter, så tänker jag. Vi kan också avvakta för att se om de kanske 

skulle kunna lösa det själva. [...] Så ibland så sätter jag mig på mina 

händer och bara liksom kollar av och avvaktar lite, ser, kan de kanske 

lösa. Och det sker faktiskt att de löser det själva. Vi behöver inte alltid 

rusa in i saker och ting. Vi kan också förvärra ibland tänker jag. 

 

Mentorerna beskriver att det i huvudsak är dem själva som ansvarar för 

konflikthanteringen och att de mer använder skolkuratorn till hjälp i form av 

handledning. Det kan också ibland hända att de behöver hjälp genom att de kanske 

behöver vara två och då kan ta skolkuratorn till hjälp. Mentorerna håller dock 

skolkuratorn uppdaterad om vad som händer. Skolkuratorn beskriver att det är mer vid 

större konflikter som går genom elevhälsoteamet som hen är mer involverad i, som 

exempelvis om det skulle förekomma droger i skolan. Om den mer vardagliga 

konflikthanteringen beskriver skolkuratorn att hen nu fungerar mer som det var tänkt 

från början, som en resurs efteråt där eleverna kan komma och prata om det som hänt.   

 

I människobehandlande organisationer är det viktigt att den anställde reagerar och 

handlar på den information som den sökande kommer med, då informationen kan vara 

personlig och känslig (Hasenfeld 2010). Genom att mentorerna gör 

kränkningsanmälningar, polisanmälningar, medlar i konflikter och har samtal när de 

uppmärksammar konflikter mellan eleverna visar mentorerna att de agerar på det som 

eleverna kommer med. Enligt Hasenfeld (2010) är det då troligt att eleven upplever det 

positivt genom att denne känner sig hörd och får stöd och hjälp. Forskningsresultat visar 

att ett positivt inflytande från vuxna ska motverka risken som finns hos eleverna 

(Randolph & Johnson 2008). När mentorerna exempelvis gör en polisanmälan visar de 

att elevens handling inte är okej, och att det får konsekvenser. Detta kan i förlängningen 

göra att risken minskar för att eleven i framtiden ska hamna i liknande situation där 

denne då skulle utsätta sig själv eller andra för fara. 

 

Att samarbeta med övrig personal i skolan samt med andra professioner utanför skolan 

beskrivs av respondenterna som en del i det förebyggande arbetet. Mentorerna förklarar 

att de samarbetar med all personal i skolan, vilket exempelvis innefattar lärare, 

matsalspersonal, skolsköterska, vaktmästare samt cafépersonal. Genom att alla vuxna 

hjälps åt i skolan, kan fler elever uppmärksammas. Samarbete utanför skolan finns med 
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polisen, socialtjänsten, fritidsgården samt barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). M6 

beskriver att de snabba kanalerna de har med utomstående professioner underlättar 

arbetet mycket. M6 förklarar att de kan ringa till socialtjänstens familjebehandlare för 

rådgivning i svåra situationer utan att nämna elevernas namn. M1 beskriver att de har 

möjlighet att ringa och prata med polisen lite mer allmänt och inte bara vid 

polisanmälan, exempelvis om de har oro för någonting eller om de har sett någon 

obehörig som rör sig vid skolan. M5 beskriver samarbetet med fritidsgården:  

De brukar ringa om det har hänt något där borta. Så att vi är medvetna 

här på skolan om att det kan bli en följd, på vad som komma skall. 

Som sagt, vi försöker stämma av. Vi har ju samma ungdomar på båda 

ställena, de ser saker inte vi ser.  

Forskning visar att det är viktigt att skolans personal har kunskapen om när andra 

professioner utanför skolan behöver kopplas in, för att eleverna ska få den hjälp de har 

rätt till och behöver (Backlund 2007). När mentorerna fastnar och inte vet hur de ska 

fortskrida i arbetet med eleverna så har de möjlighet att ta hjälp av andra professioner 

genom öppna kanaler till polis och socialtjänst. Dels för att de kan få stöttning och råd 

om hur de ska hantera en specifik situation eller om det exempelvis är så att elevens 

situation är för avancerad för respondenterna att hantera så kan de slussa eleven vidare. 

I handlingsutrymmet får mentorerna möjlighet att anpassa sig till elevernas behov (jmf. 

Svensson, Johansson & Laanemets 2008), vilket gör att det också är viktigt att 

mentorerna slussar vidare till andra professioner när elevernas behov och situation 

övergår skolan uppdrag.  

 

6.4 Gränsdragning  
Både skolkuratorn och flera mentorer har beskrivit deras respektive arbeten som att vara 

spindeln i nätet då de håller i trådarna gällande flera olika kontakter mellan eleverna och 

andra aktörer, såsom polis, socialtjänst och hemmet. Skolkuratorn beskriver sig själv nu 

mer som spindeln för spindlarna. Skolkuratorn berättar att hen är samordnare för 

mentorerna vilket innebär att hen träffar dem regelbundet, stöttar dem i deras arbete och 

informerar om olika saker som mentorerna behöver veta. Skolkuratorn beskriver att 

hens främsta uppdrag är att vara en stödresurs för eleverna genom mycket enskilda 

samtal. Skolkuratorn arbetar även med elevgrupper och personal. Mentorernas 

arbetsbeskrivning har arbetats fram under våren, vilket mentorer beskriver att de varit 
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en del av. Arbetsbeskrivningen är uppdelad i punkter där varje enskild punkt täcker de 

flesta arbetsuppgifter som mentorerna har och utför. Exempel på arbetsuppgifter är 

bland annat att delta i elevhälsoteam-möten, mentorsmöten och arbetslagsmöten. I 

arbetet ingår också att kalla och bli kallad till SIP-möten (Samordnad Individuell Plan). 

Att bevilja/avslå ledighetsansökningar och att kontrollera elevernas frånvaro ingår i 

mentorernas arbete. Förutom vissa möten samt mentorstiden har mentorerna ett flexibelt 

schema som innebär att de kan lägga upp arbetet som passar dem själva och eleverna. 

 

Gränsdragningen mellan mentorernas och skolkuratorns arbete beskrivs varierande i 

intervjuerna. Gränsen beskrivs delvis som svår och hårfin av mentorerna. M4 beskriver 

att beroende på hur mentorerna jobbar kan gränsen skilja sig åt mellan skolkuratorn och 

de olika mentorerna. M4 beskriver att hen tror att mentorerna jobbar på olika sätt på 

grund av de olika erfarenheterna och personligheterna som mentorerna har. M4 menar 

dock att det inte spelar någon roll om arbetssätten skiljer sig åt så länge det finns trygga 

vuxna som har erfarenhet att jobba med barn och ungdomar i skolan. Även M5 

beskriver att mentorerna arbetar på lite olika sätt i förhållande till den arbetsbeskrivning 

de fått, men att alla mentorer har samma grundvision: Att de är där för eleverna, för att 

eleverna ska må bra och vara trygga. Utifrån intervjuerna med mentorerna går det att 

urskilja olikheter i arbetssättet, vilket även framgår i hur de ser på gränsen mellan det 

egna arbetet och skolkuratorns arbete. M4 beskriver gränsen som hårfin, att mentorerna 

gör mycket av vad kuratorn gör men inte i lika stor utsträckning då mentorerna gör 

mycket annat också. Exempelvis kommer det fram i intervjuerna att en mentor har 

utbildning i rePulse, som innebär att hen tränar impulskontroll med några elever som är 

i behov av det. Detta är något som inte de andra mentorerna eller skolkuratorn har 

utbildning i. M4 tar dock upp att skolkuratorn har en helt annan kunskapsbank och lång 

erfarenhet som skolkurator. M2 beskriver gränsen mellan mentorerna och skolkuratorn:  
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Den är faktiskt hårfin ibland skulle jag säga. Den här tjänsten är ju lite 

grann som en ambulerande kurator på många sätt. [...] eftersom jag 

också har så väldigt många elever samtidigt, så skjutsar jag ibland 

dem över till skolkuratorn också. Både för att, skolkuratorn har ett 

eget rum och där finns det en möjlighet till en annan form av lugn 

eller kanske också kontinuitet. Den är en bra kombination tänker jag, 

för vi kan upptäcka så mycket saker ute klasserna eller ute i 

korridorerna som vi sen kan så här; “här behövs det lite mer” och då 

tar vi det till skolkuratorn. Så svårt att säga faktiskt exakt vad det är, 

skolkuratorn har ju en jättelång erfarenhet som är magisk att få ta del 

av. Men vi är rätt kompetenta här, i samtal här ute, men vi skulle 

behöva våra egna rum, det kan jag ju säga. 

 

Forskning visar att eleverna i huvudsak använt lärarmentorerna för stöttning i studier 

men inte när det kommer till privata problem (Nordevall 2011). Resultatet visar att 

eleverna i den studerade skolan vänder sig till mentorerna om allt möjligt, vilket tyder 

på att mentorerna arbetar på ett annat sätt än vad lärarmentorerna gör. Forskning visar 

att mentorskapet ofta hamnar i skymundan för lärarmentorerna (Nordevall 2011; 

Wallström 2018). Att eleverna i större utsträckning söker sig till mentorerna i den 

studerande skolan, kan förstås utifrån att mentorskapet är deras huvuduppgift. Genom 

att eleverna söker sig till mentorerna tyder det också på att de har fått tydlig information 

om vilken hjälp mentorerna kan bistå med (jmf. Nordevall 2011). Isaksson och 

Sjöströms (2017) studie visar att skolkuratorer arbetar individanpassat och vanligtvis 

inte efter en renodlad teori eller metod. Däremot visar studien att rePulse är ett verktyg 

som skolkuratorer använder. I vårt resultat framkommer det dock att det är en av 

mentorerna som har denna utbildning i den studerade skolan. Det här visar att gränsen 

mellan mentorerna och skolkuratorn kan vara hårfin då de arbetar med många liknande 

arbetsuppgifter.  

 

M6 beskriver gränsen som svår då hen tidigare jobbat med samtal och att det inte är 

några konstigheter för hen att ha samtal med eleverna. M6 beskriver att hen samarbetar 

mycket med kuratorn, att de hjälps åt i samtalen. Om den ena inte når fram till eleven så 

kan den andre försöka och har de båda svårt att nå eleven så kan de hjälpas åt. 

Skolkuratorn beskriver hur gränserna flyter lite mellan hen själv och mentorerna när det 

kommer till samtal med eleverna:  



  

 

37 

Hade det varit så att dem hade haft jättemycket mer tid så hade det 

kanske varit så att dem hade haft mer samtal och det gör inte mig 

någonting om de också har samtal. Där flyter ju gränserna lite så, och 

det är egentligen lite den som passar bäst i situationen tar det också. 

Så på det viset flyter vi kanske lite över gränserna. Men jag känner 

inte att det är några problem från min sida, sen vet ju inte jag hur dem 

ser det så. 

 

M1 beskriver gränsen mellan mentorerna och skolkuratorn som svår, men fortsätter med 

att förklara att mentorerna är mer inne i verksamheten och arbetar. Mentorerna ska vara 

elevernas närmaste kontaktperson i skolan vilket gör att mentorerna träffar eleverna 

regelbundet och lättare skapar relationer med dem. M1 beskriver hur det kan vara 

stigmatiserande att gå till skolkuratorn medan ett samtal med mentorn kan vara mer 

normaliserat då det kan handla om en ledighetslapp, däremot uttrycker M1:  

Jag kan ju verkligen rekommendera elever att gå till kuratorn, sitta i 

lugn och ro i hens rum. För det känns som att hen har mer möjligheter 

att jobba på ett...vad ska man säga, behandla på ett annat sätt. Nu är ju 

inte kuratorns uppdrag heller att behandla men, men att man kan 

djupdyka mer i samtalet i hens rum, där tar man mer tid för det. 

 

Även M3 beskriver att skolkuratorn kan ge mer tid och kontinuerlig samtalskontakt och 

beskriver det som den största skillnaden mellan mentorerna och skolkuratorn. M5 

beskriver att hens roll som mentor handlar mer om att ha en övergripande koll på alla de 

egna eleverna, ha en relation med dem, följa studieresultat och hålla i 

utvecklingssamtal. M5 menar att hen själv som mentor befinner sig i större utsträckning 

ute bland eleverna och skolkuratorn är mer den som finns för de elever som vill ha 

skolkuratorns stöd och hjälp. Skolkuratorn beskriver gränsdragningen på ett liknande 

sätt som M5:  

De har mer basic, de har dag till dag relation med eleverna så att säga 

och så. De sköter den sociala biten på basnivå. Jag kommer in när det 

behövs lite mer om man säger, mer strukturerade samtal, mer stöd och 

hjälp än vad dem känner att dem kan ge eller hinner så att säga. Så jag 

tycker väl att mitt jobb egentligen har blivit lite tydligare, Jag har lite 

lättare för att göra det jag ska, än vad jag hade innan. 

 

Skolkuratorn fortsätter sedan med att beskriva att mentorerna i huvudsak har tagit över 

konflikthanteringen vilket gör att hen kan ta emot elever efter en konflikt istället om de 
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då behöver mer hjälp och stöd. Innan mentorerna kom förklarar skolkuratorn att hen 

fick arbeta mer aktivt med att lösa konflikter mellan eleverna vilket gjorde att elever 

ibland upplevde att skolkuratorn tog någons parti och ville därför sedan inte prata med 

kuratorn. Skolkuratorn beskriver känslan av att hen fungera mer som en kurator nu:  

Jag inte är inblandad i allt och alla, utan jag kan ta ett litet steg 

tillbaka och innan kunde jag inte det för då drog alla i mig hela tiden. 

Så fort det var någonting så var det “var är kuratorn?” liksom. Nu är 

det “var är mentorn?” först, och sen “var är kuratorn?”. Det är 

jätteskönt. [...] att ta ett steg tillbaka eller ett steg högre upp och se 

mer helhet. Jag tror det är så min roll ska fungera. Jag trivs med den 

rollen i alla fall, det känns bra. Det fungerar bra. 

 

I intervjuerna har det framkommit att flera av mentorerna arbetar likt skolkuratorn i 

form av stödjande samtal. En del mentorer har en lång erfarenhet och utbildning för att 

kunna tillhandahålla samtal med eleverna. Beroende på vilken kompetens och 

erfarenhet mentorerna har varierar gränsen mellan mentorernas och skolkuratorns 

arbete. Lipsky (2010) beskriver att hur handlingsutrymmet används bland annat beror 

på kompetens och erfarenhet, vilket kan förklara den flytande gränsdragningen mellan 

skolkuratorn och de olika mentorerna. Skolkuratorn har tidigare varit ensam 

socialarbetare i skolan. Sedan mentorerna anställdes är det fler i skolan som har en 

social utbildning i grunden, vilket bidrar till att det finns fler vuxna som har större 

möjlighet att fånga upp de elever som behöver stöd, vilket även forskning visar (Lee 

2012). Mentorsuppdraget innebär att mentorerna ska ha en övergripande helhetsbild på 

hur eleverna har det i skolan samt hemmet och fånga upp svårigheter som kan finnas 

där. Forskning visar att lärare inte upplever sig ha den utbildningen eller tiden som 

mentorskapet kräver (Nordevall 2011). Mentorerna i den studerade skolan har 

utbildning och erfarenhet inom det psykosociala spektrat vilket kan innebära att de 

lättare kan fånga upp de elever som behöver stöd.  

 

Genom en daglig kontakt och övergripande koll på de egna eleverna ska mentorerna 

finnas tillgängliga för eleverna, för att kunna tillmötesgå varje elevs enskilda behov. 

Detta ska göras inom ramen för de resurser och möjligheter skolan har, vilket gör att de 

behöver utnyttja det handlingsutrymme som kommer med en gräsrotsbyråkrats arbete 

(jmf. Lipsky 2010). Handlingsutrymmet formas dels av gräsrotsbyråkratens kompetens 

och erfarenheter men även utifrån de olika yrkesrollernas uppdrag, vilket gör att 
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handlingsutrymmet skiljer sig mellan de olika gräsrotsbyråkraterna i skolan. Lärarna har 

en undervisande roll och en kompetens inom pedagogik och det undervisande ämnet 

medan mentorerna har en övergripande koll på eleverna med kompetens inom det 

psykosociala området. Genom det här kan vi se att mentorernas handlingsutrymme nu 

mer går över på skolkuratorns område, än när lärarna hade mentorskapet som uppdrag, 

eftersom mentorerna och skolkuratorn nu har kompetens inom samma område. 

Kompetensen skolkuratorn och mentorerna har skiljer sig dock ändå åt även om den 

fortfarande är inom samma område, vilket gör att handlingsutrymmet därför används på 

olika sätt. Detta gäller även mentorerna emellan. Genom de olika kompetenser och 

handlingsutrymmen mentorerna och skolkuratorn har visar resultatet att de arbetar 

tillsammans för att möta elevernas behov och därigenom arbeta mot skolans mål.   

 

7 Diskussion  
Syftet med vår studie är att fördjupa förståelsen för vilken betydelse mentorers närvaro 

har för det psykosociala arbetet i skolan. Detta har vi försökt uppnå genom 

semistrukturerade intervjuer där våra respondenter har bestått av sex mentorer och en 

skolkurator på en utvald skola. I följande avsnitt kommer vi först att besvara 

frågeställningarna och sedan diskutera studiens resultat och analys. Avsnittet avslutas 

med förslag på vidare forskning. Studiens frågeställningar som besvaras nedan är:  

 

• Hur beskriver mentorerna och skolkuratorn att den psykosociala skolmiljön för 

eleverna har påverkats av att skolan anställt mentorer?  

• Hur beskriver mentorerna och skolkuratorn att elevernas psykosociala mående 

har påverkats av att skolan anställt mentorer?   

• Hur kan mentorernas och skolkuratorns respektive rollers betydelse för det 

psykosociala arbetet i skolan förstås, utifrån deras beskrivningar?  

 

Resultatet visar att det är ett tufft klimat i skolan där mentorerna tillsammans med 

skolkuratorn arbetar aktivt för att försöka bryta skojbråken. Skolkuratorn upplever att 

antalet polisanmälningar har minskat under höstterminen samt att skojbråken har blivit 

färre. Resultatet visar att respondenterna gör en kränkningsanmälan när en elev upplever 

sig ha blivit kränkt, vilket är något som de absolut inte blundar för. Det gäller även 

polisanmälan. Sedan mentorerna anställdes har vuxennärvaron i skolan ökat. Närvaron 

har ökat med vuxna som inte är uppbundna på lektioner som exempelvis lärare är, utan 
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mentorerna har ett mer fritt schema och kan finnas i korridorerna, samtala med eleverna 

och möta deras behov på ett annat sätt. Detta beskriver mentorerna skapar trygghet i 

skolan men också genom att finnas för eleverna, vågar se och vågar fråga. 

Respondenterna beskriver att anställningen av mentorerna har bidragit till ett mer aktivt 

förebyggande arbete, då mentorerna exempelvis under mentorstiden arbetar för att 

främja gemenskapen mellan eleverna samt öka tryggheten. Detta är faktorer som 

påverkar den psykosociala skolmiljön för eleverna.  

 

Relationsskapande är en grundläggande faktor för att mentorerna ska kunna genomföra 

ett förebyggande arbete i skolan. Finns det en relation mellan mentor och elev så ökar 

också möjligheten för att eleven ska känna trygghet i skolan. För att eleverna ska känna 

förtroende gentemot mentorerna behöver de bygga så många grundläggande relationer 

som det bara går. Genom att mentorerna ansvarar för ett stort antal elever så upplever 

mentorerna att det är viktigt att de uppmärksammar samtliga elever någon gång under 

skoldagen, genom exempelvis ett hej eller godmorgon. Samtliga respondenter beskriver 

att eleverna behöver veta att det finns vuxna runt dem som bryr sig och är beredda att 

lyssna och samtala med dem oavsett situation och problem. Relationsskapande, trygghet 

och gemenskap går alla hand i hand för att eleverna ska få möjlighet att känna 

välbefinnande och trivsel i skolan, vilket också bidrar till elevernas psykiska mående. 

Samtliga respondenter beskriver att mentorernas närvaro har en betydande roll i 

elevernas mående då det har bidragit till att mer tid har frigjorts för skolkuratorn och att 

hen kan fokusera mer på samtal med enskilda elever. Samtidigt har mentorerna kunskap 

och erfarenhet för att fånga upp fler elever som är i behov av stöd och hjälp. Detta är 

aspekter som beskrivs påverka elevernas psykosociala mående i skolan.  

 

Resultatet visar att mentorerna och skolkuratorn har skilda arbetsuppgifter även om det 

är en fin gränsdragning på vem som ska göra vad. Men samtidigt arbetar de alla för 

samma mål, eleverna ska trivas och känna sig trygga i skolan. Mentorerna ska finnas 

tillgängliga för eleverna i skolan genom att finnas i korridorerna, uppmärksamma alla 

elever, men också finnas för elever som behöver prata om allt från mående till önskan 

om ledighet. Det här gör att mentorerna behöver ha tid och möjlighet för att kunna 

finnas för eleverna i den vardagliga kontakten. Skolkuratorn har möjlighet att bistå med 

fördjupad kunskap och handledning hur mentorerna ska handla i olika situationer och 

händelser. Skolkuratorn finns också för eleverna när de behöver mer stöd och hjälp än 
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vad mentorerna kan erbjuda. Mentorerna och skolkuratorn har tillsammans en 

betydande roll för det psykosociala arbetet i skolan, då de bidrar med olika erfarenheter 

och kunskaper och på det viset kan arbeta förebyggande och främjande för elevernas 

utveckling och välbefinnande.  

 

Utvecklingssamtalen är något som mentorerna har olika uppfattningar om. Utifrån 

forskning är utvecklingssamtalen en viktig del i mentorskapet (Wallström 2018). Även 

om utvecklingssamtalen tar mycket tid ser vi att det är en möjlighet för mentorerna att 

möta och få tid för alla elever de ansvarar för. Detta tänker vi är viktigt då mentorerna 

beskriver att de elever som uttrycker att de behöver stöd tar mer tid från mentorerna, 

vilket i sin tur gör att de elever som inte själva söker hjälp hamnar i skymundan. 

Utvecklingssamtalen kan vara en plats för dem att synas. Forskning visar att 

lärarmentorer inte upplever sig ha utbildning inom de psykosociala frågorna (jmf. 

Nordevall 2011). Brist på kompetens beskriver även några av mentorerna i den 

studerade skolan att de upplever när det kommer till att prata om betygsbedömningen, 

vilket eleverna och föräldrarna förväntar sig att de ska prata om under ett 

utvecklingssamtal. Då mentorerna och lärare upplever brist på kompetens inom olika 

områden kan vi i detta se en möjlighet för mentorerna och lärarna att samarbeta och dra 

nytta av varandras kompetenser. Samarbete mellan professionerna i skolan är viktigt för 

elevernas utbildning och mående (Backlund 2007). Vi tänker att detta samarbete skulle 

kunna ske genom att exempelvis dela upp utvecklingssamtalet i två delar så att 

mentorerna har den psykosociala biten och lärarna har betygsbedömningen. Alternativt 

att mentorerna och lärarna håller i utvecklingssamtalen tillsammans för att kunna 

bemöta elevernas och föräldrarnas förväntningar och behov. Genom samarbete kring 

utvecklingssamtalen skulle upplevelsen av bristen på kompetens uppfyllas men frågan 

kvarstår om det skulle frigöra mer tid för mentorerna.  

 

Utifrån studiens resultat kan vi se att gränsen mellan vart mentorns arbete slutar och 

skolkuratorns arbete börjar inte är helt tydlig. Forskning visar att skolkuratorns arbete är 

vagt formulerad vilket kan bidra till att gränsen mellan de två yrkesrollerna flyter 

samman (jmf. Isaksson & Sjöström 2017). Då vissa av mentorerna har utbildning och 

erfarenhet som liknar skolkuratorns skulle det kunna påverka arbetet genom att en 

maktkamp uppstår, då mentorerna skulle kunna bistå med samma form av hjälp och 

stöttning till eleverna som skolkuratorn kan göra (jmf. Agresta 2004). Vårt resultat visar 
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dock att det finns ett gott samarbete mellan mentorerna och skolkuratorn, då 

skolkuratorn handleder mentorerna och de avlastar skolkuratorn. Samarbetet fungerar 

även väl när det kommer till att hjälpas åt i samtalen med eleverna.   

 

Mentorskapet är relativt nytt i den studerade skolan vilket innebär att deras 

arbetsbeskrivning formats under vårterminen i ett samarbete mellan mentorerna och 

ledningen. Genom att vara en människobehandlande organisation innebär det att det 

finns vissa förväntningar som skolan behöver leva upp till. Respondenterna har som 

huvudmål att finnas där för eleverna och vara en vuxen som eleverna kan prata med. 

Detta anser vi är en viktig del i skolan och att alla vuxna ska ha elevernas välmående i 

fokus. Vi ser också att elevantalet kan påverka mentorernas arbete då de upplevs behöva 

prioritera vilka elever som ska ha företräde, vilket gör att vissa elever hamnar i 

skymundan. Resultatet visar att mentorerna upplever tidsbrist och emellanåt en hög 

arbetsbelastning. Att mentorerna har en hög arbetsbelastning skulle kunna bero på att de 

har ett relativt stort handlingsutrymme genom att de arbetar i gränslandet mellan lärarna 

och skolkuratorn. Mentorerna har tagit över lärarnas mentorsuppdrag och är även inne 

och arbetar på skolkuratorns område vilket bidragit till att mentorerna har många 

arbetsuppgifter. Den höga arbetsbelastningen kan också bero på att relationsskapandet 

tar mycket tid och kraft från mentorerna samt att de ständigt ska finnas tillgängliga för 

eleverna. Med denna höga arbetsbelastning som vi kan utläsa i resultatet ställer vi oss 

frågan om mentorskapet som det ser ut idag i den studerade skolan är hållbar i längden 

för mentorerna. I den fortsatta utformningen av denna typ av mentorskap är det något vi 

tänker bör tas i beaktning.  

 

Vårt resultat visar att mentorerna arbetar på olika sätt utifrån deras tidigare erfarenheter 

och utbildningar. Det hade därför varit intressant att i vidare forskning jämföra två 

skolors mentorskap, där den ena skolan har mentorskapet som en del i lärarnas uppdrag 

och den andre har heltidsanställda mentorer. Det skulle även vara intressant att i vidare 

forskning studera hur skolkuratorer från olika skolor upplever mentorskapet i 

förhållande till den egna yrkesrollen.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev  

 

Du tillfrågas härmed att delta i vår studie ”En ny yrkesgrupp på skolan – betydelsen av 

mentorers närvaro för det psykosociala arbetet”, där syftet är att fördjupa förståelsen för 

vilken betydelse mentorernas närvaro har för skolans psykosociala arbete. Att anställa 

mentorer som har utbildning inom socialt arbete är relativt nytt i Sverige vilket också 

gör att det är ett intressant och outforskat område som vi vill studera närmare på er 

skola.  

 

Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av utbildningen till 

socionomprogrammet vid Linnéuniversitet i Växjö. Studien kommer att genomföras 

med intervjuer. Intervjun kommer att beröra din uppfattning och erfarenhet som 

skolkurator eller mentor. Intervjun beräknas ta cirka 60 minuter, det är viktigt att 

intervjun sker i ostörd miljö, på en tid och plats som Du bestämmer. Vi tänker oss att 

intervjuerna i första hand kan genomföras under vecka 49 (3-7 december 2018) och i 

andra hand under vecka 50 (10-14 december 2018).  

  

Intervjun kommer att spelas in och sedan transkriberas. Den information som Du lämnar 

kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst så att ingen obehörig kommer att få ta 

del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ kan 

identifieras. Resultatet av studien kommer att presenteras i form av en muntlig 

presentation till andra studerande samt till handledare och examinator samt i form av ett 

examensarbete. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en 

databas vid Linneuniversitet i Växjö. Inspelningarna och den utskrivna texten kommer 

att förstöras när examensarbetet är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av 

examensarbetet genom att få en kopia av arbetet.  

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Om Du vill delta i studien 

ombeds Du att höra av Dig till någon av de ansvariga för studien så snart Du har 



  

 

II 

möjlighet för att boka in en tid för intervju. Om Du inte vill delta i studien ombeds du 

att meddela det så snart Du har möjlighet.  

Ansvariga för studien är Hanna Böckman och Cecilia Ling. Har Du frågor om studien är 

Du välkommen att höra av dig till någon av oss eller till vår handledare Åsa Söderqvist.   

 

Kontaktuppgifter:  

Hanna Böckman         

Mailadress             

Telefonnummer  

 

Cecilia Ling            

Mailadress             

Telefonnummer  

 

Åsa Söderqvist 

Mailadress            



  

 

III 

Bilaga 2. Samtyckesblankett 

 

Jag samtycker till att delta i studien ”En ny yrkesgrupp på skolan – betydelsen av 

mentorers närvaro för det psykosociala arbetet”. Jag har informerats om studiens 

bakgrund, syfte och hur studien kommer genomföras. Det har också funnits möjlighet 

för mig att ställa frågor angående mitt deltagande och projektet i sin helhet, och få dessa 

besvarade. Jag är fullt medveten om att deltagandet är helt frivilligt och kan avslutas när 

som helst, utan vidare motivering.  

 

Jag samtycker till att medverka i studien. 

 

Namn:……………………………………………………………………… 

 

Telefon:…………………………………………………………………….. 

 

 

Datum och Ort:    Namnteckning:   

 

 

……………….     …………………………………………………………… 

 

 

Undertecknad har gått igenom och förklarat studiens syfte för ovanstående deltagare 

samt erhållit dennes samtycke. 

 

Datum och Ort:  Namnteckning: Namnförtydligande:  

 

……………….     ……………………………………………………………  

 

……………….     …………………………………………………………… 

   



  

 

IV 

Bilaga 3. Intervjuguide  

Frågeställningarna är uppdelade under fyra tematiseringar: Bakgrund, 

skolkuratorns/mentorns arbete, samarbete och elever. 

 

Bakgrund: 

• Utbildning? 

• Tidigare erfarenhet? 

• Hur länge har du jobbat på nuvarande arbetsplats? 

o Vilken typ av tjänst/omfattning har du? (heltid/deltid, visstid/tillsvidare?) 

• Hur kommer det sig att skolan anställt mentorer? 

• Vad var det som gjorde att du sökte/tackade ja till jobbet? 

o Vilka förväntningar hade du på arbetet som mentor innan du började? 

o På vilket sätt har förväntningarna besvarats? 

 

Skolkuratorns/mentorns arbete: 

• Vilka arbetsuppgifter har du som kurator/mentor? 

• Hur ser din arbetsbeskrivning ut?   

o (Arbetsbeskrivning vs vad du faktiskt gör?) 

• Hur ser en dag/vecka ut? 

• Hur får du till dig ett ärende? 

• Vad ser du för möjligheter i arbetet som skolkurator/mentor? 

• Vad ser du för svårigheter i arbetet som skolkurator/mentor? 

• På vilket sätt arbetar du för att eleverna ska känna sig trygga på skolan?  

• När det uppmärksammas konflikter i en klass, vad gör ni då?  

o Vad är mentorns uppdrag?  

o Vad är skolkuratorns uppdrag?   

• Hur arbetar du för att främja gemenskap mellan eleverna?  

• På vilket sätt arbetar ni förebyggande?  

 

Samarbete: 

• Vilka andra professioner arbetar du med? 

• Hur ser arbetet ut mentorerna emellan?  

• Hur upplever du att samarbetet fungerar professionerna emellan? 

• Hur skulle du beskriva att mentorers och skolkuratorns arbete skiljer sig åt?  



  

 

V 

o Vart går gränsen? 

• Hur ser kontakten ut mellan mentorer och lärare?  

• Hur ser samarbetet med hemmet ut?  

• Vilka andra kontakter finns - har ni kontakt med andra 

professioner/verksamheter utanför skolan? 

• Hur ser samarbete ut med fritidsverksamhet såsom fritidsgårdar som finns i 

kommunen? 

 

Elever: 

• Hur många elever har du ansvar för? 

o När/hur/på vilket sätt träffar du eleverna? (hur ofta?) 

o (Antalet elever - hur upplever du hanterbarheten?) 

• Tillgänglighet?  

• Kuratorn - hur ser flödet med elever ut till dig nu jämfört med innan mentorerna 

kom? 

• Hur upplever du att elevernas mående var när du började/alt innan mentorerna 

kom? 

• Hur upplever du elevernas mående nu? 

• Hur upplever du jargongen i skolan, elever emellan? 

• Hur upplever du elevernas förtroende gentemot dig? 

o Gentemot skolkurator/mentor?  

o Mot andra professioner på skolan?  

 

 


