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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida mentorskap kan vara ett sätt för 
skolan att förbättra sin verksamhet i riktning mot uppdraget vad avser elevernas kun-
skapsmässiga och sociala utveckling. Vidare syftar den till att undersöka hur skolledning-
en kan främja detta arbetssätt genom skolans organisation och påverkan av lärarnas för-
ståelse och arbetsmönster. Detta undersöktes genom intervjuer med rektor samt ett ur-
val av personal och elever vid Transtenskolan, där mentorskap ingår i profilen, samt gen-
om analys av dokument relaterade till skolans verksamhet.  
 
Huvudresultatet var att Transtenskolans mentorskapsmodell hjälper till att strukturera lär-
arnas arbetsmönster så att skolan uppfyller sitt tydligast uttalade syfte, att mentorn ska ta 
ett totalansvar för sina elever inom ramen för skolans befintliga struktur och organisation. 
Mentorskapet har störst betydelse för elevernas sociala situation och utveckling. Det är 
dock huvudsakligen de vuxnas engagemang i och relation till eleverna som är avgöran-
de, inte mentorskapet i sig.  
 
I diskussionsavsnittet finns förslag till förbättringsstrategier och vidare forskning. Det 
skulle vara intressant att ytterligare undersöka olika mentorskapsmodellers inverkan på 
elevernas resultat och vad som är den starkaste påverkansfaktorn för lärarnas arbets-
mönster, utvecklingsprocessen eller skolans traditioner, organisation och praktiska förut-
sättningar.  

 
Abstract 
The aim of this essay is to analyse whether mentorship may be a way for schools to im-
prove their development of activities concerning the pupils’ cognitive progress and social-
ization. Furthermore it aims at analysing how the school management may promote this 
working method through the organization of the school and by influencing the teachers’ 
understanding and working patterns. This was accomplished by interviewing the head-
master and a selection of teachers and pupils at Transtenskolan, where mentorship is 
part of the profile of the school, and by an analysis of documents about the activities of 
the school. 
 
The results reveal that the model of mentorship at Transtenskolan helps to structure the 
teachers’ working patterns so that the school achieves its most explicit aim, that the men-
tor takes an overall responsibility for her pupils within the scope of the existing structure 
and organization of the school. The mentorship has its greatest significance for the social 
climate and the pupils’ socialization. However, it is the commitment of the adults and 
their relations to the pupils that are crucial, not the mentorship in itself. 
 
The concluding discussion suggests strategies for improvement and continued research. 
It would be of interest to analyse the effects of different models of mentorship on the pu-
pils’ achievement, furthermore to find out the most important factor of influence on the 
teachers’ working patterns; is it the development process or do the traditions, organiza-
tion and practical conditions of the school have more impact on them? 
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1 Inledning 
Denna uppsats handlar om hur skolan kan arbeta för att förbättra sin verksamhet och 
elevernas lärmiljö så att eleverna når ett bättre resultat både kunskapsmässigt och 
socialt. Tidigare låg huvudansvaret för elevernas sociala utveckling och en stor del av 
ansvaret för elevernas inlärning på eleverna själva och deras familjer. Olika sam-
hällsförändringar har lett till att kraven på skolan att ta ett större ansvar för barns och 
ungdomars utveckling har ökat under de senaste decennierna. Skolan förutsätts i ök-
ad utsträckning behandla varje elev som en individ och noggrant följa upp hennes 
både sociala och kunskapsmässiga utveckling för att främja hennes allsidiga utveck-
ling och säkerställa att var och en utvecklas på bästa möjliga sätt i enlighet med sina 
förutsättningar och behov. Samtidigt har det skett en förskjutning i läroplanens och 
samhällets syn på kunskap och lärande. Dessa olika förändringar har gjort det nöd-
vändigt för skolan att förändra sin verksamhet och formerna för arbetet kring elever-
na.  
 
Ett sätt för skolan att möta de ökade kraven på individuell uppföljning av elevernas 
resultat samt omsorg om och fostran av eleverna är att ersätta den traditionella klass-
föreståndarmodellen med mentorskap. Beroende på hur den enskilda skolan väljer 
att definiera mentorskapet kan detta också användas som verktyg för utvecklande av 
elevaktiva och problemlösande arbetssätt.  
 
Skolan är ett av samhällets viktigaste instrument för att säkerställa att alla barn och 
ungdomar får möjlighet att utvecklas och ta plats i vårt samhälle, och jag är angeläg-
en om att var och en får möjlighet att lära och utvecklas på bästa sätt i enlighet med 
sina förutsättningar och behov. Detta är inte minst viktigt för elever med svårigheter 
eller med bakgrund i socioekonomisk lågstatusmiljö. Därför vill jag undersöka huruvi-
da mentorskap kan fungera som ett verktyg för skolan att utveckla sin verksamhet så 
att varje elev når de kunskapsmässiga och sociala målen på ett bättre sätt. 
 
 

1.1 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida mentorskap, med vilket i denna 
uppsats avses den mer personliga och nära relation mellan lärare och elev i grund-
skolan som möjliggör att läraren får ett helhetsgrepp om elevens skolsituation och 
kan stödja dennes allsidiga utveckling, kan vara ett sätt för skolan att förbättra sin 
verksamhet i riktning mot uppdraget vad avser elevernas kunskapsmässiga och soci-
ala utveckling. Jag vill också undersöka hur skolledningen kan främja detta arbetssätt 
genom att anpassa skolans organisation samt försöka påverka lärarnas förståelse av 
ovannämnda uppdrag och därmed deras arbetsmönster i den praktiska undervisning-
en och i planeringen och uppföljningen av den dagliga verksamheten. 
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1.2 Litteraturgenomgång 
 
A Bakgrund 
 
1.2.1 Samhällsförändringar 
 
1.2.1.1 Paradigmskiftet 
Det västerländska samhället har under de senaste decennierna genomgått förvand-
lingar så stora att de kan liknas vid ett paradigmskifte, dvs. samtidig förändring av 
grundläggande ideologiska, politiska, ekonomiska, strukturella och sociala traditioner. 
Den tekniska utvecklingen har lett till att antalet arbetstillfällen minskar. Samtidigt har 
även utbildning, framför allt högre sådan, minskat i betydelse, särskilt som det kan 
upplevas att ett glapp uppstått mellan utbildningens innehåll och samhällets behov. 
Individualismen tilltar, och personliga egenskaper och social träning växer i betydelse 
i takt med att ansvaret för normer och värden samt diskussionerna runt dessa faller 
tillbaka på individen (Dalin, Rolff & Kleekamp, 1993; Dalin, 1996; Arvonen, 2003). Ar-
vonen tillägger att detta fokus på individen innebär att s.k. inrevärldsvärderingar, med 
empati och personlig utveckling i fokus, ökar i betydelse. Dahlberg, Moss & Pence 
(2002) konstaterar att det nya paradigmet framför allt präglas av decentralisering och 
mångfald samt av att demokratifrågor lyfts fram. Vi lämnar det industriella samhället 
och går in i det postindustriella (Sarv, 1997) eller postmoderna (Liljequist, 1999; Dahl-
berg et al, 2002). Regel- och detaljstyrning ersätts av styrning via idéer och förståel-
se, och människor förutsätts kunna handla självständigt i enlighet med denna förstå-
else (Arvonen, 2003; Thelin, 2003; Abrahamsson & Andersen, 1998). Detta innebär 
att mångfald, komplexitet, provisoriska sanningar och osäkerhet blir en del av livet 
(Dahlberg et al, 2002) och att demokratibegreppet har blivit mer individualiserat 
(Wahlström, 2002). 
 
1.2.1.2 Barns och ungas livssituation 
Både Dalin (1996) och Liljequist (1999) bekymrar sig över att samhällsförändringarna 
bland annat inneburit en försämrad livssituation för barn och unga. De går till och 
med så långt som till att hävda att de vuxna undandrar sig sitt ansvar för de unga och 
inte längre vill hävda vuxenvärlden som förebild. Barns och ungas sociala kapital i 
form av en trygg familjebakgrund och tillgång till vuxna förebilder har eroderat, trots 
de materiella förbättringar som skett.  
 

Vad händer med de unga i denna situation? De hämtar då sina förebilder från den eg-
na åldersgruppen, från popindustrin och från idrotten. I allt högre grad lever barn och 
ungdom utan vuxenkontakter. I ökande grad får vi en horisontell uppdelning av sam-
hället, och socialisationen sker i åldershomogena grupper. Här utvecklas värden och 
normer, här skapas det auktoritet. (Dalin, 1996, s. 26). 
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Rädslan för att upplevas som auktoritär, kopplad till det faktum att föräldrar har myc-
ket mindre tid för sina barn, att den allt starkare ungdomskulturen präglar vårt sam-
hälle, leder ofta till osäkerhet hos vuxna. Kompensationen blir då ofta att kasta sig in i 
varukarusellen, köpa sig fri och välja bort de väsentliga och olösta frågorna. (Dalin, 
1996, s. 28). 

 

Ansvaret för de ungas fostran och anpassning till samhället har alltmer kommit att bli 
en fråga för det offentliga. Hägg & Kuoppa (2003) kallar detta för en professionaliser-
ing av samhället, vilket inte ska tolkas entydigt positivt. Det innebär att uppgifter som 
tidigare låg inom familjens hägn nu utförs av någon som är utbildad för ändamålet. 
De, liksom Dalin (1996), framhåller att framför allt förmågan att kommunicera i olika 
situationer, både privat och i yrkeslivet, har fått en ökad betydelse och tycker sig se 
att ett nytt behov av professionella samtalsledare därmed har uppstått. Dalin likställer 
kommunikation med förmågan att på olika sätt samspela med omgivningen. 
 
1.2.1.3 Skolans styrning 
Samhällsförändringarna påverkar också skolan på olika sätt. Skolan har decentralise-
rats och fått en ny styrform, mål- och resultatstyrning (Abrahamsson & Andersen, 
1998; Ekholm, Blossing, Kåräng, Lindvall & Scherp, 2000; Wahlström, 2002; Hop-
kins, 2001), även om den, som Wahlström påpekar, inte heller tidigare var helt och 
hållet regelstyrd utan har haft olika sorters övergripande och detaljerade mål att ta i 
beaktande. Det ställs ökade krav på skolans förmåga att anpassa sig till det föränd-
rade samhället och till en föränderlig omgivning (Abrahamsson & Andersen, 1998; 
Hopkins, 2001). Här pekar Wahlström (2002) på vikten av att anpassningen sker uti-
från en hållbar tolkning av styrdokumenten. Som Kristiansson (2003) skriver finns det 
inte en enda, sann tolkning av desamma, utan skolans ansvar är att bedriva sin verk-
samhet utifrån en tolkning vars skäl öppet kan redovisas.  
 

/---/ handlar således om att försöka förstå skolans inre arbete mot bakgrund av skol-
ans yttre ansvar, dvs. det ansvar som skolan har mot samhället. (Kristiansson, 2003, 
s. 101). 

 
Det går således aldrig att tala om någon sann tolkning, utan /---/ en hållbar tolkning 
mot bakgrund av det tolkade och en uttrycklig redogörelse för hur tolkningen genom-
förts. (Kristiansson, 2003, s. 102). 

 
1.2.1.4 Skolans roll och ansvar 
Skolan får en allt viktigare roll att spela i fostran och utbildning av de unga, samtidigt 
som denna uppgift blir allt svårare (Dalin, 1996; Fullan, 2001). Försämringen av 
barns och ungas sociala kapital påverkar deras förmåga till inlärning. Samtidigt inne-
bär samhällsförändringarna att eleverna måste få ta mer ansvar för sitt lärande (Da-
lin, 1996; Wahlström 2002). Liljequist (1999) hävdar att det blir lärarna som får överta 
rollen som vuxna förebilder och fostrare med allt vad det innebär av gränssättning 
och att vara moralisk vägvisare. Både Dalin och Liljequist pekar på normernas betyd-
else för ett fungerande samhälle som även värnar de svaga och vikten av att vi för-
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svarar och arbetar med de värden vi vill bevara, inte minst i skolan. Liljequist trycker 
särskilt på hur förödande det kan vara för ett samhälle när de enande banden löses 
upp och vilken avgörande betydelse skolans arbete med demokratiska värderingar 
får i en sådan situation, både för den politiska utvecklingen och för den sociala utjäm-
ningen i samhället. Som Dalin (1996) påpekar är det i skolan som samhället har möj-
lighet att nå alla medborgare. Lundgren (2002) när dock farhågor om att samhällsut-
vecklingen trots allt inom en snar framtid kommer att leda till en ökad social skiktning, 
där vi får en meritokratisk överklass. Nyckeln till status och höga inkomster blir ”rätt 
skolor”, formella meriter, förmåga till inlärning och ett livslångt lärande. Frågan är vilk-
en roll grundskolan kommer att spela i denna utveckling. Wahlström (2002) visar att 
grundskolan mot slutet av 1900-talet förändrades så kraftig att man kan tala om ett 
systemskifte. Synen på grundskolan som en sammanhållande och förändrande kraft i 
samhället trycktes undan till förmån för bejakandet av individen, den individuella ut-
vecklingen och det fria valet. Dalin (1996) och Grosin (i Berg & Scherp, 2003) poäng-
terar dock att skolan inte får tappa bort sin socialt utjämnande roll. 
 

Men målet måste vara en skola där varje elev känner sig sedd och accepterad som 
den han/hon är eller kan bli, en skola där alla har klart för sig vilka regler och normer 
som gäller, där vuxna och unga kan mötas i de nära samtal om arbete och liv som 
också berikar språket, där man lär sig samarbete och solidaritet och får insikten att i 
längden bara det samhälle fungerar, det må vara det lilla eller det stora, som inte läm-
nar någon åt sitt öde. (Liljequist, 1999, s. 312). 

 
 
1.2.2 Skolans uppdrag 
 
1.2.2.1 En mosaik av uppdrag 
Buden om vad som är skolans uppdrag tilltar i omfattning. Vid sidan om de generella 
kraven på skolan att förändra sig ökar både antalet undervisningsmål och kraven på 
att hantera olika sociala och medborgerliga mål (Fullan, 2001). Liljequist (1999) men-
ar att skolans olika mål och uppdrag och den ibland bristande samstämmigheten 
dem emellan är ett resultat av de ständiga kompromisserna mellan olika intressenter 
i dess verksamhet. Vanligen räknar man främst lärande, socialisering, sortering och 
förvaring som skolans uppdrag (Svedberg, 2000; Berg i Berg & Scherp, 2003; Scherp 
i Berg & Scherp, 2003; Wahlström, 2002). Till detta kommer överförande av kulturar-
vet och förberedelse inför en föränderlig framtid samt individens möjligheter till pers-
onlig utveckling och självförverkligande (Utbildningsdepartementet, 2001; Wahlström, 
2002; Dalin, 1996). Berg (1999) skriver att den svenska skolan har kännetecknats av 
principerna om enhetlighet och likvärdighet, där likvärdighet har stått för jämlikhet 
mellan sociala grupper, men att det under senare tid har skett en förskjutning av in-
nebörden i begreppet likvärdighet till att snarare gälla elevernas rätt till lika tillgång till 
utbildning, ett resonemang som stöds och utvecklas av Wahlström (2002). Svedberg 
(2000) bekräftar detta när han framhåller att skolans verksamhet ska bedrivas mot en 
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demokratisk klangbotten som håller samman mosaiken av uppdrag i syfte att ge alla 
elever likvärdiga möjligheter.  
 

Lärande, socialisering, sortering och förvaring griper in i varandra – härav skolans 
institutionella karaktär. (s. 213). 

 
I dess demokratiska projekt som det formuleras i läroplanen framhålls att alla elever 
har lika värde och skall oavsett social bakgrund ges likvärdiga möjligheter. Denna 
ideologi och värdegrund håller samman skolan som institution. (ss. 214 – 215). 

 
Man får dock inte, som Scherp (i Berg & Scherp, 2003) skriver, glömma att det måste 
finnas en balans mellan statens mål med skolverksamheten och elevens egna mål 
och behov.  
 
1.2.2.2 Att arbeta med de olika uppdragen 
Ett traditionellt sätt att se på framgång är, enligt Abrahamsson & Andersen (1998), att 
organisationen uppnår sina mål. För många organisationer blir det problematiskt i 
och med att de har flera, ibland motstridiga mål, vilket leder till att olika mål hamnar 
mer i fokus under olika perioder. Dalin et al (1993) påpekar att pedagogiska mål 
dessutom är annorlunda än andra eftersom de ofta i sig är både motsägelsefulla och 
omstridda. De kräver reflektion och innebär alltid ett val, där beslutet måste vara ba-
lanserat. Pedagogiska mål kan heller inte uppnås helt och hållet och är svåra att mä-
ta och värdera. För att avgöra vad som är en bra skola räcker det dessutom inte att 
mäta traditionella ämneskunskaper, eftersom dessa inte har något direkt samband 
med elevernas sociala utveckling, vilket även Hopkins (2001) trycker starkt på. Berg 
(i Berg & Scherp, 2003) och Scherp (2005) pekar på nödvändigheten av att försöka 
se de olika uppdragen som en helhet, trots att de kan komma i konflikt med varandra. 
Ett ensidigt fokus på ett eller ett fåtal uppdrag skulle förvanska skolans uppdrag på 
ett övergripande plan. Därmed blir också utvärderingens utformning av största vikt, 
eftersom den kan komma att styra lärarnas förståelse av uppdraget och därmed verk-
samheten.  

 
Innehållen och innebörderna i dessa uppdrag är inte systematiskt sammanlänkade.   
/---/ Om endast ett av dessa uppdrag utgör utgångspunkt för det offentliga samtalets 
och skoldebattens agenda ges sken av att skolan är någonting annat än vad den 
reellt sett är. (Berg i Berg & Scherp, 2003, ss. 69 – 70). 

 
Skolverket (i Kroksmark, 2002) och Wahlström (2002) konstaterar att kunskapsupp-
draget på senare tid har kommit att dominera på bekostnad av de andra, och det är 
vanligen den måluppfyllelsen som mäts, kanske på grund av att den är lättast att mä-
ta (Ekholm et al, 2000; Wahlström, 2002). Uppfyllelsen av de sociala och medborger-
liga målen är svårare att sätta fingret på, eftersom det inte finns några pålitliga mätin-
strument. Ändå var det den medborgerliga läroplanskoden som dominerade under 
1900-talet, då skolans huvudsakliga uppdrag blev att hålla ihop samhället genom att 
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söka utjämna sociala skillnader och fostra demokratiska medborgare, menar Wahl-
ström (2002) och Ekholm et al (2000). Trots detta medborgerliga fokus kom dock 
jämställdhetsfrågorna i bakvatten, och Wikström Hallonstén (2004) menar att tiden nu 
är mogen för kommunerna och skolorna att arbeta på djupet även med denna del av 
det demokratiska uppdraget. Även Dalin (1996) påpekar vikten av att skolan arbetar 
med jämlikhetsfrågor och till och med blir en förebild i detta sammanhang, inte minst 
för att han ser en koppling mellan manlig dominans och aggressioner.  
 
Demokratibegreppet är inte enkelt. Det har, enligt Kroksmark (2002) och Liljequist 
(1999), en instrumentell dimension med bas i majoritetsbeslut och en moralisk dito. 
Den moraliska dimensionen innebär en syn på demokrati som livsform, dvs. att de-
mokrati är ett tillstånd att sträva mot, där likaberättigande, jämlikhet, medansvar, tole-
rans och medkänsla är centrala förhållningssätt. Kroksmark och Liljequist menar att 
det finns anledning för skolan att fundera över dessa demokratidimensioner i sitt arb-
ete. Liljequist framhåller vidare vikten av att skolan fortsätter arbetet med det med-
borgerliga och demokratiska uppdraget, nu med en omsvängning mot mjukare arb-
etsformer, empati, närhet och gemenskap. Berörda parter förutsätts diskutera och 
komma överens om till exempel regler och normer, elever stimuleras både intellektu-
ellt och känslomässigt, de vuxna återinträda på ett positivt sätt i de ungas värld och 
var och en få möjlighet att påverka sitt liv.  
 
1.2.2.3 En ny kunskapssyn 
Wahlström (2002) påpekar att den förändrade styrformen, mål- och resultatstyrning-
en, även förde med sig en ny kunskapssyn, vanligen benämnd livslångt lärande. Mål-
en förutsätts vara konkreta och utvärderingsbara. Undervisningsfokus förskjuts från 
rena faktakunskaper till reflektion, självständigt kunskapssökande och problemlös-
ning med krav på eleverna att själva formulera sina lärdomar. Detta förutsätter att 
skolans personal först själva har diskuterat sin kunskapssyn. Dessutom krävs att ele-
verna tränas i kommunikation och samarbete. Dalin (1996) tillägger att även träning i 
kreativitet och kritiskt tänkande samt att våga ta plats inför andra är av största vikt. 
Han sammanfattar den nya kunskapssynen i uttrycket att lära sig att lära, där elever-
na förutsätts ha funnit sin egen inlärningsstil och självständigt eller i samarbete med 
lärarna kan sätta upp egna mål som är rimliga i förhållande till den egna förmågan. 
Detta är ett elevaktivt, individualiserat arbetssätt med längre arbetspass, och duktiga 
elever kan till och med ha egna utbildningskontrakt som, i kombination med handled-
ningssamtal med lärarna, ger dem ytterligare självständighet i förhållande till den tra-
ditionella undervisningen. Vikten av fokus på elevaktiva arbetssätt i ett utvecklingsar-
bete framhålls också av Scherp (i Berg & Scherp, 2003) och Hameyer (i Berg & 
Scherp, 2003). 
 
Blossing, Henckel & Henningsson-Yousif (1999) menar att undervisningen i dag på-
verkas av både kunskapsmålen och de sociala målen och att medvetenheten om 
sambanden mellan mål, innehåll och form ökar om lärarna diskuterat värdegrund, 
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kunskapssyn och lärande. Författarna varnar dock för att trenden att låta eleverna ar-
beta mer aktivt inte passar alla. Arbetssättet kan vara till nackdel för de elever som 
har svårt att klara av att ta ansvar, något som även Dalin (1996) varnar för. Att arb-
etssättet i sig är modernt kan också leda till ytliga anpassningar av undervisningen, 
utan en medveten, underliggande pedagogisk grundsyn eller utan att rätt förutsätt-
ningar finns. Som Dalin (1996) skriver riskerar eleverna då att gå vilse i det ökade in-
formationsflödet. För att arbetssättet ska leda till ökad kunskap och förståelse måste 
skolan vägleda eleverna och hjälpa dem att se sammanhang. Wahlström (2002) och 
Dalin (1996) är eniga om att omvärlden blir allt mer närvarande i skolans undervis-
ning, vilken därmed enligt Dalin med nödvändighet måste blir mer ämnesövergripan-
de och utgå ifrån elevernas vardag, utan att grundkunskaperna därför tappas bort. 
Dalin trycker vidare på att eleverna bör få en gemensam kunskapsbas. 
 
1.2.2.4 Förändring och utveckling för ökad kvalitet 
Skolan måste förändras, konstaterar Fullan (2001), inte minst på grund av att så 
många elever upplever ett främlingskap i det rådande systemet och därmed lyckas 
sämre än de borde. Även lärare verkar under liknande förhållanden.  
 

/---/ schools reproduce a hierarchical status quo in a way that actually increases the 
gap between those who are well off in the first place and those who are disadvantag-
ed. /---/ is deeply embedded in the structures and cultures of society, manifested in 
turn in school systems /---/. (Fullan, 2001, p. 152) 

 
The single greatest complaint of students in school is, ‘They don’t care’… They feel 
alienated from their school work, separated from adults who try to reach them, and 
adrift in a world perceived as baffling and hostile. (Noddings in Fullan, 2001, pp. 157-
158). 

 
Abrahamsson & Andersen (1998) menar att det vanligaste incitamentet till förändring 
är en insikt om att omgivningen förändrats i kombination med en förståelse av vilka 
begränsningar och möjligheter som finns i den egna organisationen. Svedberg 
(2000) och Evans (1996) menar att roten till skolans problem inte är förändringsobe-
nägenhet utan tvärtom alltför många, ofta externt initierade och splittrade förändrings-
försök, vilka därmed blir till hinders för skolornas eget utvecklingsarbete. Som Fullan 
(2001) och Sarv (1997) konstaterar har förändringar av skolans verksamhet ett stort 
politiskt och symboliskt värde, vilket ibland överskuggar den reella nyttan av föränd-
ringen i sig. Detta förhållande leder till att skolor ofta föranleds att genomföra en för-
ändring på ytan, utan att genomgå den erforderliga processen och anslå nödvändiga 
resurser för att förändringen ska kunna få ett verkligt genomslag i verksamheten. 
Lösningen på detta problem är att se skolutveckling som kapacitetsbyggande, dvs. 
att fokus ligger på att utveckla skolans egen problemlösande förmåga, och att inse att 
införandet av en förändring bara är början på utvecklingsarbetet.  
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Isaksson (i Berg & Scherp, 2003) är optimistisk inför skolans möjligheter att utvecklas 
och därmed höja sin kvalitet. Han anser dessutom att detta är en nödvändighet för att 
skolan ska kunna återta initiativet som en samhällsförändrande kraft och bli, eller för-
bli, en skola för alla. Björn, Ekman Philips & Svensson (2002) anser att skolan, för att 
kunna leva upp till de nya och mångskiftande kraven, behöver utveckla sin arbetsorg-
anisation, och då särskilt utvecklingsorganisationen, vilket också är en naturlig följd 
av decentraliseringen. Med hjälp av utvecklingsorganisationen ska skolan se över si-
na förtjänster och brister i syfte att förbättra verksamheten. En faktor att vara upp-
märksam på här är dock, enligt Scherp (2002) och Sarv (1997), vilken typ av lärande 
skolan och dess personal går in i, enkelloops- eller dubbelloopslärande. Det först-
nämnda innebär att man lär sig att göra det man redan gör på ett bättre sätt, medan 
det sistnämnda medför att man får en kvalitativt annorlunda förståelse för det man 
gör, vilket gynnar utveckling. 
 
 
1.2.3 Att arbeta i uppdragets riktning  
 
1.2.3.1 En bra skola  
Frågan om vad som kan anses vara en god skola är, enligt Dalin (1996), tätt förknip-
pad med vår syn på den önskvärda samhällsutvecklingen. En bra skola är däremot 
en lärande organisation med ett stimulerande inlärningsklimat. I frågan om vad som 
kan anses vara en bra, eller effektiv, skola trycker Ekholm et al (2000), liksom Grosin 
(i Berg & Scherp, 2003), på att det har stor betydelse för elevernas utveckling vilken 
skola och klass de går i. Myndigheten för skolutveckling (i Berg & Scherp, 2003) 
konstaterar att elevernas lärmiljö och förbättringar av den är skolforskarnas gemen-
samma bekymmer, även om perspektiven på vad som är en bra lärmiljö kan variera. 
Elevernas olika socioekonomiska bakgrund ger dem olika förutsättningar i skolarbet-
et, men det är inte slutresultatet som avgör vad som är en bra skola utan vilka fram-
steg eleverna gör utifrån sina förutsättningar (Ekholm et al, 2000; Grosin i Berg & 
Scherp, 2003). På så vis skulle man kunna definiera en bra skola som en som kom-
penserar för elevernas socioekonomiska bakgrund (Hopkins, 2001).  
 

I forskningen definieras en framgångsrik skola som en där elevernas prestationer vä-
sentligt överstiger resultaten i skolor i allmänhet med motsvarande villkor, främst med 
avseende på elevernas socioekonomiska bakgrund. I ett relativt stort antal undersök-
ningar har perspektivet vidgats till att omfatta även elevernas sociala och personliga 
anpassning i skolan. (Grosin i Berg & Scherp, 2003, s. 140). 
 

1.2.3.2 Skolans etos  
Dalin et al (1993) och Hopkins (2001) lyfter fram skolans etos som en betydelsefull 
framgångsfaktor. Skolans etos är de förhärskande normer, värden, attityder och det 
uppförande som personalen omfattar, och dessa styrs inte av elevernas socioekono-
miska bakgrund. En skola som gör bra resultat har ett starkt ledarskap, fokuserar på 
och följer upp undervisningsmålen samt har tydliga, positiva förväntningar på elever-
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na. Dalin et al (1993) och Dalin (1996) betonar att det faktum att personalen i ord och 
handling är enig om vilka normer och värden som skolan ska företräda leder till ett 
bättre arbetsklimat och därmed ett bättre resultat. Grosin (i Berg & Scherp, 2003) be-
nämner detta PESOK, med tillägget att personalen också har en tydlig idé om vad 
skolans syfte är.  
 
1.2.3.3 Förståelsen av uppdraget 
Förståelsen av uppdraget står, enligt Scherp (2005), i direkt relation till lärarnas kom-
petens och skolans kvalitet. Lärarnas förståelse av uppdraget kan ses som tre olika 
strukturer, isolatstrukturen, interaktionsstrukturen och helhetsstrukturen. Helhets-
strukturen är den främsta och innehåller, enligt Scherp (2005) och Kroksmark (2002), 
en övergripande idé om skolans mål med verksamheten som styr det dagliga arbetet. 
Att tydliggöra skolans uppdrag är, återigen enligt Kroksmark samt Thelin (2003), oer-
hört viktigt eftersom förståelse av detta blir avgörande när skolan ska fatta beslut om 
olika handlingsalternativ eller ställs inför problem av olika slag. Beroende på den eg-
na skolans förutsättningar kan dock olika delar av uppdraget komma i förgrunden 
(Kroksmark, 2002). Själva uppdragstänkandet, vilket i sig är problembaserat, står i 
motsats till måltänkandet i och med att helheten anses vara större än summan av de-
larna. Det öppnar för reflektion och en verksamhet där strävansmålen får försteg 
framför uppnåendemålen och skolans värden lyfts fram.  
 
Arvonen (2003) och Thelin (2003) reder ut begreppen mål och vision och skillnaden 
dem emellan, vilken inte alltid är knivskarp. Ett mål är mätbart och berör strategierna 
för att nå ett önskvärt resultat. Det utgår ifrån ett uppifrånperspektiv, och fokus på 
mätbara delar riskerar att skymma helheten (Kristiansson, 2003; Scherp 2002). Som 
Björn et al (2002) skriver är dock arbetet med mål ett sätt att koppla ihop lärande och 
verksamhetsutveckling. Vidare menar han, Blossing et al (1999) och Sarv (1997) att 
konkreta mål och delmål kan vara en hjälp i lärandet och ge motivation, under förut-
sättning att berörd personal förstår och känner sig delaktiga i dem. Här är processen 
lika viktig som målen i sig själva. Scherp (2002), å sin sida, avvisar helt måltänkandet 
och menar att det hämmar reflektion, kreativitet och lärande. Han framhåller i stället 
att det är av stor vikt för en skola att ha en gemensam vision för arbetet. 
 

Eftersom helheten är annorlunda än summan av dess delar och varje del får sin bety-
delse utifrån den helhet i vilken den ingår kommer mätning av olika delar att vara en 
dålig avspegling både av helheten och av den del man mäter så länge man inte tar 
med helheten. (Scherp, 2005, s. 20).  

 
Arvonen (2003) framhåller att en vision fokuserar helheten i uppdraget och lyfter fram 
dess mening samt att den därmed kan komplettera målstyrningen. Han, liksom Thelin 
(2003) och Blossing et al (1999), trycker på att en vision utgår ifrån ett nedifrånper-
spektiv och menar att den uttrycker en dröm eller ett tillstånd i framtiden som man vill 
förverkliga men som inte kan uppnås fullständigt. Den tjänar dock till att styra tankar 
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och engagemang i en viss riktning samt att ge en känsla av mening. Framtagandet 
av en vision kan alltså fungera som en sorts ideologisk styrning, i och med att perso-
nalen internaliserar vissa värderingar och handlar utifrån dessa. Thelin (2003) liknar 
en vision vid ett inre uppdrag och pekar på att det kan vara problematiskt att få de ytt-
re och de inre uppdragen att harmoniera. I de fall detta sker blir de en tillgång i skol-
ans utvecklingsarbete. 
 
En vision ska, enligt Arvonen (2003), Sarv (1997) och Thelin (2003), utgå ifrån en 
kombination av omvärldsanalys och anpassning till den egna skolans kontext. En vi-
sion berör också existentiella frågor, varför en analys av exempelvis människosyn 
och värderingar bör ingå i arbetet med denna. Scherp (2002), Sarv (1997), Blossing 
et al (1999) och Thelin (2003) menar att en vision på så vis blir identitetsskapande 
och en riktningsgivare för arbetet, givet att den är levande i skolans vardag. Före-
komsten av en levande vision är, återigen enligt Scherp (2002), grundläggande för 
en lärande organisation. Det finns inget självklart samband mellan en vision och elev-
aktiva arbetssätt, men skolor med en gemensam vision för fler pedagogiska samtal. 
Ekholm et al (2000) påtalar att ett visions- och värdegrundsbyggande är positivt för 
utvecklandet av en professionell lärarkultur.  
 
Visioner uppvisar tre olika strukturer, en samling fristående idéer, ett mönster av 
sammanhängande idéer och en meningsskapande helhet (Thelin 2003). Idealet är 
den sistnämnda, eftersom den innefattar en övergripande idé om syftet med verk-
samheten och hur de olika delarna i verksamheten samverkar för att stödja detta. 
Hos Blossing et al (1999) motsvaras det av en vision på samhällsnivå. Denna typ av 
vision ligger bakom en verksamhet med fokus på dialog och reflektion samt ett äm-
nesövergripande arbetssätt med kopplingar till det omgivande samhället. 

 
 
B Utvecklingsarbetet 
 
1.2.4 Den lokala skolenhetens utveckling 
 
1.2.4.1 Skolan som förändringsarena 
Om en skola har en gemensam vision lägger den grunden till medarbetarnas förstå-
else av en förändring och vad den syftar till samt förbereder för övergången till det 
nya (Thelin, 2003; Ekholm et al, 2000; Dalin et al, 1993). Till den decentraliserade 
styrformens fördelar hör att skolornas handlingsutrymme ökar (Kristiansson, 2003), 
och utvecklingsarbetet kan därmed utgå ifrån den egna verksamhetens värden, upp-
levda behov och förutsättningar. Den enskilda skolan ses då som förändringsarenan, 
vilket är nödvändigt för att ett utvecklingsarbete ska vara framgångsrikt. Detta inne-
bär en nedifrånstrategi (Dalin et al, 1993; Berg, 1999; Björn et al, 2002; Hopkins, 
2001).  
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1.2.4.2 En organisation för lärande 
Målet med skolutveckling i dag är, enligt Dalin et al (1993) och Scherp (2002), att en 
skola ska bli en lärande organisation. Det innebär i sammanfattning att skolan, för att 
kunna utvecklas i takt med samhället, ska skaffa sig kapacitet att hantera sitt eget ut-
vecklingsarbete. Även Björn et al (2002) och Sarv (1997) trycker på detta, medan 
Blossing (2003), å sin sida, hävdar att målet är att skolan ska utveckla en samarbet-
ande kultur, eftersom det är den som lägger grunden för skolans problemlösande och 
självförnyande förmåga. Skolutveckling är dock inte bara den enskilda skolans an-
svar utan kräver också olika former av stöd från det omgivande samhället och nivåer-
na ovanför den enskilda skolenheten (Björn et al, 2002; Hopkins, 2001; Fullan, 2001; 
Dalin et al, 1993).  
 
Björn et al (2002) resonerar runt skolans utvecklingskapacitet i termer av drifts- och 
utvecklingsorganisation. Det senare begreppet ligger nära lärande organisation. 
Driftsorganisationen är nödvändig för att vardagen ska fungera, men för att utveck-
lingsarbetet ska fungera krävs också en motsvarande organisation för detta. Före-
komsten av arbetslag är i sig ingen garanti för att ett aktivt utvecklingsarbete sker. En 
genomtänkt utvecklingsorganisation ger dock utvecklingsfrågorna en egen plats i 
verksamheten, så att arbetet med dem kan ske systematiskt och kontinuerligt. 
Scherp (2003a) framhåller särskilt att skolutveckling inte är något som sker utanpå 
den ordinarie verksamheten utan är en medveten, långsiktig process inbyggd i den 
dagliga verksamheten. Blossing (2003) och Hopkins (2001) framhåller också vikten 
av att gå från ord till handling. Diskussioner om mål och visioner måste leda till kon-
kreta utvecklingsaktiviteter. Medvetenheten om detta, liksom kompetensen att driva 
en utvecklingsorganisation, är dock enligt Björn et al (2002) vanligen låg.  
 
Scherp (2003b, 2005) lyfter fram kunskapen om skolutvecklingsprocesserna och en 
lärande kultur som viktiga faktorer i en skolas utvecklingskraft. Hopkins (2001) tange-
rar och vidgar detta resonemang genom att definiera en skolas utvecklingskompe-
tens i termer av personalens kompetens och personlighet, en samarbetsinriktad, lär-
ande kultur, ett enhetligt utvecklingsprogram och adekvata, tekniska resurser. Den 
utvecklade, lärande organisationen kännetecknas enligt Thelin (2003) av decentrali-
sering, delaktighet, ansvar för det egna lärandet, en gemensam vision för och en hel-
hetssyn i arbetet samt en förmåga att hantera förändringar som en lärandeprocess.  
 
En organisation för lärande måste omfatta och omfattas av ett lärande förhållnings-
sätt på alla nivåer. Inom organisationsforskningen lyfter man fram betydelsen av pa-
rallellprocesser, det vill säga att den egna lärmiljön ska präglas av de förhållningssätt 
man önskar att andra ska omfatta. Människor tenderar nämligen att upprepa de 
mönster de själva omfattas av (Hägg & Kuoppa, 2003; Scherp, 2002). 
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1.2.4.3 Programsammanhållning 
Ett eget, medvetet och aktivt utvecklingsarbete ger, vilket Scherp (2002) och Fullan 
(2001) framhåller, den enskilda skolan ökad makt över den egna utvecklingen och en 
större motståndskraft mot pedagogiska trender. Björn et al (2002) trycker på att olika 
utvecklingspropåer bör granskas och, om de anses vara relevanta för organisationen, 
först därefter inlemmas i skolans utvecklingsprogram. Denna programsammanhåll-
ning, dvs. fokus och samordning i utvecklingsarbetet, är enligt Blossing (2003) och 
Hopkins (2001) en viktig komponent i en skolas utvecklingskapacitet.  
 
 
1.2.5 Organisation 
 
1.2.5.1 Organisationen som redskap 
En organisation kan, skriver Liljequist (1999), ses som ett redskap att nå vissa syften 
eller mål. Organisationer kan delas in i mekanistiska respektive organiska. De meka-
nistiska är organiserade efter klassiskt industriellt mönster och ser mestadels till män-
niskornas funktion och uppgift. De organiska organisationerna tar mer hänsyn till 
människan och hennes personliga mognande. Skolans främsta uppgift, menar Lilje-
quist, är att främja de ungas utveckling, för vilket krävs en organisk organisation. Han 
hänvisar till Argyris fusionsmodell, vilken i skolan kommit till uttryck i utvecklandet av 
arbetslag. Dessa förutsätts förena ämnestänkandet med omsorg om elevens allsidiga 
utveckling och mognad. Liljequist förutspår att nästa steg i denna anda kommer att bli 
en översyn av skolans tidsdisposition.  
 
1.2.5.2 Makt och engagemang 
Maktutövningen i en organisation kan vara tvingande, med hot om sanktioner och 
straff, materiell, med utlovade belöningar i form av exempelvis pengar, eller normativ, 
där påverkan sker genom övertalning eller manipulation. Engagemanget hos dem 
som finns i organisationen kan vara negativt, beräknande, det vill säga att det tjänar 
de personliga intressena, eller moraliskt, det vill säga att människorna vill arbeta för 
organisationens värderingar och mål. Bäst lyckas organisationen om makten och art-
en av engagemang är samstämmiga, det vill säga tvång med negativt engagemang 
och så vidare. I skolan finns dock en inbyggd konflikt. Skolan är en tvångsorganisa-
tion men kan också ses som en nytto- respektive normativ organisation, eftersom 
man utgår ifrån att eleverna ska trivas och att personalen ska vara moraliskt engage-
rad.  
 
1.2.5.3 Styrning och frirum 
Berg (1999) diskuterar skolans styrning utifrån styrningen av skolan, den medvetna 
styrningen utifrån läroplaner och andra officiella styrinstrument, det vill säga de yttre 
gränserna, och den mer informella styrningen i skolan med utgångspunkt i värdebas-
erna och den enskilda skolans kultur, det vill säga de inre gränserna. Skolutveckling 
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är den utveckling av skolans verksamhet som kan ske inom det handlingsutrymme 
som de yttre och inre gränserna lämnar, det så kallade frirummet.  
 
1.2.5.4 Organisationskultur 
 
Det osynliga kontraktet 
Ekholm et al (2000) hävdar att den enskilda skolans traditioner är den faktor som har 
störst inflytande på arbetet, oavsett styrningsmodell. Skolledarens förändringsarbete 
måste alltså rikta in sig på att förändra dessa i första hand. Berg (1999) och Blossing 
(2003) menar att det ofta finns ett s.k. osynligt kontrakt mellan skolledning och lärare 
som garanterar att den rådande ordningen inte störs alltför mycket och att motsvar-
ande kontrakt finns mellan elever och lärare. Därför är de utvecklingsprojekt som stri-
der mot den rådande kulturen på skolan de som är svårast att vidmakthålla och de 
som möter störst motstånd (Dalin et al, 1993). För att ett förändringsarbete ska få ge-
nomslag och bli bestående, och skolan utvecklas mot att bli en lärande organisation, 
krävs alltså en kulturförändring vad gäller personalens beteende och förståelse. De 
som företräder den dominerande skolkulturen är skolans informella ledare och reella 
makthavare. Kulturen varierar dock mellan skolor och till och med inom samma 
skola. Den lokala kulturen avgör hur skolan hanterar de inbyggda målkonflikterna i 
skolans uppdrag. Skolutveckling innebär att en etablerad skolkultur viker undan till 
förmån för en annan. 
 

The projects that are most difficult to implement in a school are those that challenge 
the existing school culture, the methods used in the classroom, the demands on the 
students, the quality of the human relations, ways that roles and functions are divided 
/---/. Such changes often demand new structures /---/, which can be met with conside-
rable resistance. (Dalin et al, 1993, p. 144). 

 
Kulturbegreppet 
Begreppet kultur används både när det gäller nationer och när det gäller organisat-
ioner men har i dessa fall olika innebörd, menar Hofstede & Hofstede (1991). Enligt 
dem är organisationskulturer snarast att likna vid sedvänjor. Å andra sidan beskriver 
Evans (1996), Blossing (2003), Dalin et al (1993) och Grosin (i Berg & Scherp, 2003) 
en organisations kultur som de grundläggande, omedvetna antaganden och försant-
hållanden som personalen omfattar. Kulturen är då indelad i tre nivåer, artefaktnivån 
(synliga strukturer och processer), värderingar (önskvärda och officiella) och grund-
läggande antaganden (omedvetna och för givet tagna föreställningar, tankar och 
känslor). Ur denna kultur stammar värderingar och stämningar och även människor-
nas och organisationens mottaglighet för förändringar. De grundläggande antagan-
dena styr organisationens synliga struktur och processer. Eftersom de är osynliga är 
de svåra att förändra. De synliga kulturändringarna är också svåra att tolka, särskilt 
som det finns värderingar som ligger på ytan utan att praktiseras.  
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Kulturförändring 

Hofstede & Hofstede (1991) påpekar att gruppkulturer har en självreglerande förmå-
ga som gör att de kan bevara sig själva för i stort sett all framtid. Trots detta skriver 
de också att organisationskulturer sitter relativt ytligt och att de därmed är de som är 
lättast att förändra, vilket beror på att vi tillägnar oss dem sist. Även Arvonen (2003) 
betraktar kulturen som åtminstone delvis förändringsbar och som något som kan in-
planteras för att binda ihop organisationen och göra den effektivare. Han menar att 
organisationens kultur utgår ifrån människornas gemensamma värderingar och där-
med styr deras beteende på olika sätt. På så sätt associerar han också organisation-
ens kultur med dess värdegrund. Arvonen förespråkar vidare att organisationer aktivt 
ska inplantera vissa gemensamma värderingar och idéer, det vill säga få personalen 
att internalisera dem. Han ser detta som ett demokratiskt och mer informellt styrme-
del, även om det inte är helt oproblematiskt. Berg (1999) översätter denna tankegång 
till skolans värld genom att anföra att den rektor som vill starta ett utvecklingsarbete 
gör bäst i att först bearbeta de så kallade värdebaserna. 
 
Evans (1996) diskuterar vad som gör kulturer motståndskraftiga mot förändring. Star-
ka kulturer är, menar han, generellt sett konservativa på grund av sina framgångar 
och medlemmarnas engagemang och därmed svåra att förändra. Samtidigt är även 
svaga kulturer motståndskraftiga mot förändring, men detta beror då snarare på den 
stabilitet som en organisation trots allt ger sina medlemmar, och försök till förändring 
skapar dessutom vanligen i sig motstånd och stärker den befintliga kulturen. Möjlig-
heten till skolutveckling är beroende av både den lokala skolkulturen och skolans or-
ganisation, skriver Scherp (2002). Han pekar på två förändringsstrategier, kulturbryt-
ande, vilken siktar in sig på lärarnas syn på lärande, kunskap och undervisning, res-
pektive strukturellt omdefinierande, vilken försöker påverka lärarnas arbetsvillkor.  
 
Kulturanalys 
Berg (1999) menar att man måste förstå den enskilda skolans kultur för att förstå 
dess förutsättningar för utveckling. Han definierar skolkultur som ett osynligt regel-
system som på ett informellt plan styr den pedagogiska och administrativa verksam-
het som bedrivs inom en enskild skola. Kulturen formas i ett samspel mellan bland 
annat de individer som arbetar där och skolans roll i ett historiskt och samhällsstruk-
turellt perspektiv samt närmiljön. Bergs modell för analys av en befintlig skolkultur ut-
går ifrån tre skalor där de kulturella mönstren placeras in, samverkansdimensionen 
(individualism - samarbete), planeringsdimensionen (nuorientering - framförhållning) 
och förändringsdimensionen (konservatism/rigiditet - flexibilitet). Dessa dimensioner 
visar en skolas aktörsberedskap, det vill säga förmåga till förändring.  
 
Kulturtyper 
Blossing (i Berg & Scherp, 2003, 2003) refererar till Hargreaves och Staessens indel-
ning av organisationskulturer i fyra respektive tre typer; den individualistiska, den bal-
kaniserade, den påtvingat kollegiala och den samarbetande respektive särbokultur, 
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familjär och professionell kultur. I den individualistiska eller familjära kulturen sköter 
varje lärare sig själv och sina eventuella utvecklingsinitiativ, men stämningen i kolleg-
iet är god. I den balkaniserade kulturen, eller särbokulturen, samarbetar lärarna i 
smågrupper utan någon gemensam vision för skolan. Även här sköter var och en sig 
själv i klassrummet. I den påtvingat kollegiala kulturen är samarbetet reglerat på olika 
sätt, vilken kan vara en hjälp in i en samarbetande kultur men också äventyra spon-
tant samarbete och egna utvecklingsinitiativ. I den samarbetande, eller professionel-
la, kulturen driver lärarna själva utvecklingsarbeten, och samarbete runt pedagogik 
och gemensamma uppgifter är självklart. Idealet är den samarbetande kulturen med 
delegerat ansvar, professionella relationer och självstyrande arbetslag. Lärarna inrikt-
ar sig på att uppfylla vissa mål i stället för att utföra vissa uppgifter. Det är dock, un-
derstryker Blossing samt Ekholm et al (2000), viktigt att skrapa på ytan av vad man 
ser, eftersom det som ser ut som en samarbetande kultur inte alls behöver vara det. 
Likaså behöver individualism inte vara av ondo, utan det ska finnas möjlighet att bå-
de arbeta individuellt och att samarbeta med kolleger allt efter behov. 
 
Blossing (i Berg & Scherp, 2003) hävdar utifrån sin undersökning av fem skolors för-
bättringsarbete att den traditionella lärarkulturen fortfarande motverkar skolans ut-
veckling mot att bli en skola för alla, bland annat på grund av lärarnas kunskapssyn. 
Blossing (2003) menar ett en skola vanligen är sammansatt av flera olika kulturtyper, 
och Blossing (i Berg & Scherp, 2003) fann att den vanligaste skolkulturen tycks vara 
sammansatt av en arbetslagskultur, en professionellt-kollegial kultur och en spontan-
istisk dito. Den eftersträvansvärda kulturen präglas av bland annat samarbete, öpp-
enhet, höjd kompetens, ansvarstagande och bemyndigande av personalen (Blossing 
i Berg & Scherp, 2003; Fullan, 2001; Hopkins, 2001; Block, 1988; Dalin et al, 1993; 
Ekholm et al, 2000). Evans (1996) understryker också betydelsen av att kulturen är 
stödjande samt tillåter experimenterande. 
 
1.2.5.5 Organisationsstruktur 
 
Organisationsmodeller 
Granström (2003) menar att de flesta organisationer har drag av flera olika organisat-
ionsmodeller. Varje modell kännetecknas av en viss ledarstrategi. En teamorganisat-
ion syftar till att bryta med arbetsspecialiseringen för att i stället utnyttja de anställdas 
kompetens och skapa trygghet. Denna organisationsform har sin styrka i personalens 
samarbete och gemensamma ansvarstagande. Organisationen är indelad i olika 
grupper, som var och en utifrån givna resurser har totalansvaret för en färdig produkt. 
Ledningen utgörs av en ledningsgrupp med representanter ifrån varje grupp och fun-
gerar som en sammanhållande länk mellan de olika grupperna. Organisationen kän-
netecknas av problem- och uppgiftsstyrning, och varje grupp kan utforma sina egna 
lösningar på problemen. I dag är skolor ofta organiserade i enlighet med teammodell-
en. Samtidigt har skolan, eftersom den styrs av officiella styrdokument, drag av den 
hierarkiska organisationen, vilken kännetecknas av vertikal ordergivning och att var 
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och en utför sin avgränsade uppgift. Slutligen kan skolan lokalt ha inslag av matris-
modellen, som vilar på uppgiftsinriktning, horisontellt ansvarstagande och vertikal or-
ergivning. I krissituationer visar en organisation alltid sin basstruktur, vilken vanligen 
är den hierarkiska. 
 
Strukturens makt 
Granström & Lander (2000) skriver att skolans organisation antingen kan ses som ett 
medvetet uttryck för skolans arbetssätt eller som en konsekvens av tradition eller ytt-
re påverkan. Den kan också spegla maktstrukturen på skolan, eftersom den avgör 
hur ansvar och befogenheter fördelas. Granström (2003) menar att man ofta under-
skattar organisationens utformning och dess påverkan på människorna. Ekholm et al 
(2000) hävdar med stöd av Scherp att skolans organisation vanligen är utformad så 
att den gynnar den rådande kulturen på den enskilda skolan.  
 

Övriga 98 % av skolorna hade en organisation där den inre kongruensen var påtag-
lig, vilket innebar att skolorna byggt upp en organisation som i stället gynnade den rå-
dande lärarkulturen. (Ekholm et al, 2000, s. 135). 

 
Därför bör ledaren medvetet använda sig av organisationen och dess utformning, ef-
tersom den direkt påverkar verksamheten och därmed indirekt resultaten, något som 
även Kristiansson (2003) och Dalin et al (1993) trycker på. Dalin et al skriver vidare 
att det är viktigt att en skola har en stabil struktur, eftersom den behövs för institution-
aliseringen av ett utvecklingsarbete. 
 
Strukturförändring 
Ett utvecklingsarbete börjar lättast med en förändring av skolans struktur, eftersom 
struktur och kultur påverkar varandra (Blossing i Berg & Scherp, 2003; Scherp i Berg 
& Scherp, 2003; Hopkins, 2001; Fullan, 2001; Blossing, 2003). Scherp (2002) fram-
håller att det är viktigt att förändringarna upplevs som pedagogiskt motiverade. En or-
ganisation är inte neutral utan gynnar eller motverkar genom sin utformning olika arb-
etssätt. Abrahamsson & Andersen (1998), Evans (1996) och Hopkins (2001) påpekar 
också att det är meningslöst att förändra organisationen om verksamhetens sätt att 
fungera förblir detsamma. Om organisationen ändras utan hänsyn till den rådande 
kulturen kan man åstadkomma något som på ytan ser ut som en förändring, även om 
det kan vara en början som på sikt fördjupas och leder till verklig sådan. Omvänt är 
det svårt att vidmakthålla en kulturförändring utan åtföljande organisationsförändring.  
 

/---/ it is often easier to change structures than cultures. But if one changes structures 
too radically, without paying attention to the underlying culture, then one may get the 
appearance of change /---/, but not the reality of change /---/. (Hopkins, 2001, p. 155). 

 
Hopkins (2001) framhåller vidare att samarbete är nyckeln till ett lyckat förändringsar-
bete. I fokus för arbetet, skriver Ekholm et al (2000), ska undervisning och lärande 
mot bakgrund av skolans uppdrag och mål ligga. Blossing (2003) och Fullan (2001) 
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skriver att införandet och utvecklingen av arbetslag de senaste 20 – 30 åren har slag-
it relativt väl ut, även om pedagogik och utvecklingen av lärarrollen i en mer handled-
ande riktning behöver diskuteras i ökad utsträckning. Arbetslagsorganisationen har 
dock, skriver Granström (2003), ökat kvaliteten och trivseln i arbetet.  
 
Utvecklingsbefrämjande strukturer 
Skolans struktur, och därmed förutsättningar för utvecklingsarbete, kan granskas en-
ligt infrastrukturmodellen (Blossing i Berg & Scherp, 2003, 2003; Björn et al, 2002; 
Hopkins, 2001). Normsystemet, vilket kan vara såväl medvetet som omedvetet, an-
ger vad som är önskvärt och icke önskvärt beteende. Det mest gynnsamma är det 
kollegialt utmanande. Till detta ska ett belönings- och sanktionssystem finnas koppl-
at, eftersom det är av yttersta vikt att lärarnas återkoppling i arbetet inte enbart kom-
mer ifrån eleverna. Makt- och ansvarsfördelningssystemet, eller beslutssystemet, 
reglerar var och hur beslut fattas och avgör därmed individens möjlighet till inflytande 
och ansvar samt till exempel arbetslagsledarnas ställning. Ett effektivt beslutssystem 
förutsätter ett fungerande kommunikationssystem, vilket ska sörja för att korrekt infor-
mation, diskussionsfrågor och beslut når ut till alla berörda. Detta system är avgöran-
de för skolans effektivitet. Grupperingssystemet bestämmer hur elever och lärare del-
as in i grupper och vilka tillfällen de har till social samvaro och utbyte av erfarenheter, 
vilket i sin tur styr de arbetssociala mönstren. Ett gynnsamt sådant är flexibelt, och 
personalen är indelad i olika grupper och tvärgrupper så att de får inblick i elevens 
hela skolsituation samt kan utveckla sina ämnen och arbeta med och sprida utveck-
lingsuppgifter. Utvärderingssystemet, eller kvalitetssäkringssystemet, bevarar skol-
ans utvecklingshistoria, ser till att data om verksamheten, i synnerhet undervisning-
en, regelbundet samlas in för vidare bearbetning och säkerställer att arbetet leder 
mot målen. Målhanteringssystemet bestämmer i vilken grad det är möjligt att relatera 
undervisningen till målen och får inte bara innebära samtal om mål och visioner. I 
stället kan arbetet ta sin utgångspunkt i vardagsproblemen och olika handlingsalter-
nativ. Arvonen (2003) framhåller på ett liknande sätt den formella strukturens betydel-
se för vilka möjligheter medarbetarna har att utföra sina uppgifter. Han förespråkar 
bland annat att strukturen utformas så att ansvar och frihet kan delegeras och så att 
den ger de berörda praktiska förutsättningar att fylla sin uppgift. Kvalitets- och redo-
visningssystemet ska utformas så att informationen är lätt tillgänglig. Vidare ser han 
lönesystemet som en faktor som kan användas för uppmuntran och motivation. 
 
Skolans utvecklingsbefrämjande struktur kan, enligt Blossing (2003) och Björn et al 
(2002), ytterligare förstärkas om olika personer tilldelas olika utvecklingsuppgifter. 
Bland sådana kan nämnas visionären, som skapar en bild av den framtida skolan, de 
tidiga tillämparna, som ser till att arbetet kommer i gång, målhävdaren, som påminner 
om syftet med arbetet när det känns trögt, granskaren, som ser till att arbetet fyller 
sitt syfte och inte försvinner bland andra arbeten, och kvarhållaren, som är en länk till 
det gamla och för med det som fungerade bra in i det nya.  
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Skoltyper 

Beroende på hur de olika delsystemen fungerar kan man dela in skolorna i fem olika 
typer, skriver Liljequist (1999) och Blossing (i Berg & Scherp, 2003). Inför ett utveck-
lingsarbete kan det vara värt att tänka över var den egna skolan befinner sig. Den ra-
tionellt byråkratiska skolan har en stark ledning med tydliga förväntningar på lärarna 
och klara regler och rutiner. Undervisningen är lärarstyrd. Här råder ordning och reda 
och eleverna gör bra resultat. Det professionellt kollegiala systemet förlitar sig på de 
enskilda lärarna och ämnena, och ledningen står mest för administration. Lärarna 
samarbetar inte i någon större utsträckning, men elevernas kunskapsutveckling följs 
noggrant upp och undervisningen är individualiserad. Enskilda utvecklingsinitiativ 
stöttas av ledningen. Systemet med ansvarsgrupper har självstyrande arbetslag som 
samverkar. Stämningen är avspänd och trivsam. Undervisningen är ofta elevaktiv 
och man arbetar gärna problemlösande och undersökande. Utvärdering är ett natur-
ligt inslag. I det politiska systemet kämpar olika intressegrupper mot varandra och 
ledningen förhandlar med dem och bildar allianser. Undervisningen styrs av respekti-
ve grupps värderingar. I det spontanistiska systemet är det mesta delegerat till den 
enskilda läraren, och ledningen styr genom att engagera sig i de dagliga händelser-
na. 
 
 
1.2.6 Från motstånd via delaktighet till mening 
Evans (1996) skriver att stöd, eller motsatsen, för en förändring kan graderas i sju ni-
våer. Engagemang, personen vill och agerar samt skapar nödvändiga strukturer, åta-
gande, personen vill och agerar inom regelverket, och äkta genomförande, personen 
ser fördelarna och är en lojal medarbetare, är de tre högsta nivåerna, och på ytan ag-
erar personerna på dessa nivåer tämligen likartat. Därefter följer formellt genomför-
ande, personen ser vissa fördelar och gör vad som behövs, samt motvilligt genomför-
ande, personen ser inte vitsen med det hela men vill ha kvar jobbet. På de lägsta ni-
våerna finns motstånd, personen ser inte vitsen med det hela och genomför inte hel-
ler förändringen, samt apati, personen är ointresserad, orkar inte engagera sig och 
tar inte ställning varken för eller emot. 
 
Skolan och lärarna anses ofta vara förändringsobenägna, men Evans (1996) fram-
håller att detta inte bara är till nackdel. Det vore inte heller bra om en människa stän-
digt förändrade sig själv och sitt arbete, eftersom det skulle innebära att ett utveck-
lingsarbete hade små utsikter att leva vidare och fördjupas innan nästa utvecklings-
trend stod för dörren. Människans naturliga motstånd mot förändring är en stabiliser-
ande faktor. Fullan (2001) hävdar till och med att motstånd mot förändring kan ses 
som ett försök att befästa kompetens och engagemang och att det därmed är en för-
säkran om att behärska det nya. Evans (1996) understryker att kulturen ger både 
gruppen och individen stabilitet och mening, varför förändringsförsök snarast kan 
stärka den befintliga kulturen. Det förklarar också varför förändringsarbeten har en 
tendens att bara röra sig på ytan.  
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Bred delaktighet bland personalen är en första förutsättning för ett lyckat utvecklings-
arbete. Det måste finnas strukturer i skolans vardag som gör det möjligt för personal-
en att i olika grupperingar samarbeta om undervisning och övrig verksamhet samt att 
diskutera sitt arbete på ett systematiskt och reflekterande sätt för att fördjupa sina 
kunskaper, sätta sig in i olika perspektiv och synliggöra dolda antaganden. Dessa 
samtal bör föras i relation till skolans styrdokument och uppdrag, vilka då blir föremål 
för tolkning. Här kan kunskap om olika samtalsmodeller vara till nytta, till exempel lär-
ande samtal enligt Scherps modell. Samtal som en del i det praktiska utvecklingsarb-
etet skapar, under förutsättning att de riktar in sig på både den praktiska undervis-
ningen och de mer övergripande strukturerna, förbättrade relationer och ökad sam-
syn och därmed förutsättningar för gemensamma ställningstaganden runt skolans 
verksamhet. I dessa samtal kan också engagemang för förändring och en känsla av 
ägarskap födas. Eventuellt motstånd kan övervinnas eller nyanseras (Hameyer et al, 
1995; Hameyer i Berg & Scherp, 2003; Scherp i Berg & Scherp, 2003; Berg i Berg & 
Scherp, 2003; Blossing, 2003, i Berg & Scherp, 2003; Björn et al, 2002; Evans, 1996; 
Hopkins, 2001; Dalin et al, 1993; Fullan, 2001; Sarv, 1997). Vidare måste personalen 
bemyndigas, så att de känner ett ägarskap i processerna. Ansvarstagande går hand i 
hand med inflytande och delaktighet (Hopkins, 2001; Block, 1988; Björn et al, 2002; 
Kristiansson, 2003; Scherp, 2003a; Evans, 1996). Marris (in Fullan, 2001) illustrerar 
hur viktig den meningsskapande processen är: 

 
/---/ however reasonable the proposed changes, the process of implementing them 
must still allow the impulse of rejection to play itself out. /---/ shrug off opposition as 
ignorance or prejudice /---/ express a profound contempt for the meaning of lives 
other than their own. /---/ The reformers have already assimilated theses changes to 
their purposes, and worked out a reformulation which makes sense to them, perhaps 
through months or years of analysis and debate. If the deny others the chance to do 
the same, they treat them as puppets dangling by the threads of their own concep-
tions. (Fullan, 2001, p. 31).  

 
Fullan (2001), Dalin (1996), Dalin et al (1993), Abrahamsson & Andersen (1998) och 
Evans (1996) betonar att den som ska förändras måste se meningen med en föränd-
ring innan hon kan ta den till sig. Hon måste veta varför förändringen ska ske, hur det 
ska gå till och vad den syftar till samt hur prioriterad den är i förhållande till andra ut-
vecklingsprojekt. Andra faktorer såsom tidigare erfarenhet av förändringar, personlig-
het och karriärförväntningar spelar också in. Motstånd kan också helt enkelt bero på 
att individen inte tror på de värden som ligger till grund för förändringen och att man 
tolkar verkligheten olika. Initiativet till förändring kan vara externt eller internt, men 
oavsett ursprung innebär förändring förlust, oro, kamp och konflikt, och man måste ta 
hänsyn till vad den betyder för den enskilda människan. Evans (1996) understryker 
att förändringsprocessen bör landa i att de berörda upplever att känslan av förlust går 
över i engagemang och att de känner att förändringarna utgår ifrån deras egna tank-
ar, vilket är fullt möjligt, eftersom det i människan också finns mekanismer som styr 



27 

 

mot anpassning. Vi införlivar det nya och anpassar oss till detta om vi ges tid och 
möjlighet.  
 
 
1.2.7 Samtal och dialog för lärande och utveckling 
 
1.2.7.1 Samtal och reflektion med utgångspunkt i styrdokumenten 
Blossing et al (1999) skriver att skolornas och lärarnas medvetenhet om vikten av att 
bedriva verksamheten i riktning mot målen samt att följa upp och utvärdera har ökat. 
Organisation och arbetssätt har anpassats till detta så att personalen har fått ökade 
möjligheter att reflektera över verksamheten. På de skolor där personalen diskuterar 
sitt arbete och tar del av varandras erfarenheter ökar professionalismen, vilket kan 
komma att påverka undervisningen och kunskapssynen. Även Berg (2000) lyfter fram 
det pedagogiska samtalet som ett medel att kollektivt upptäcka och utnyttja skolans 
handlingsutrymme samt som utgångspunkt för kritisk reflektion över verksamheten. 
Hans förhoppning är att samtalet via vardagsproblemen ska utmynna i diskussioner 
om verksamhetens värden samt mål och ramar. Björn et al (2002) pekar i detta sam-
manhang på betydelsen av en väl fungerande utvecklingsorganisation. En sådan 
systematiserar även de tillfällen personalen har till diskussion och reflektion, så att de 
kan leda till förändring. 
 
Englund (2000), Scherp (2003b) och Sarv (1997) sätter samtal och dialog i samband 
med skolans värden. Blossing et al (1999) fann i sin rapport ifrån några skolors ut-
vecklingsarbete att samtal och dialog som arbetsform vinner terräng samt att ramar-
na för arbetet blir vidare, organisationen mer flexibel och att problem i högre grad lös-
es med samverkan när väl värdegrunden är förankrad. Vidare fann de att lärare är in-
volverade i en mängd samtal av olika slag och att handledningssamtal blir allt vanlig-
are. Arbetet växlar mellan ett kommunikativt och ett instrumentellt förhållningssätt, 
och diskussion och tolkning av styrdokument samt värdediskussioner varvas med 
översyn av den egna organisationen, vilken ställs i relation till den förvärvade kunska-
pen och förståelsen. De hävdar att de båda förhållningssätten kompletterar varandra 
och tillsammans ger utvecklingsarbetet liv men framhåller också att det kommunikati-
va arbetssättet skulle kunna förbättras ytterligare, och att det då skulle kunna öka 
samstämmigheten mellan skolornas praktik och deras handlingsplaner.  
 
Scherp (2003a) framhåller, liksom Berg (2000), att skolutveckling måste ske på en 
medveten nivå, samtidigt som den utgår ifrån lärarnas upplevda vardagsproblem. 
Den kritiska punkten är att lärarnas lösningar på problemen är tätt knutna till deras 
förståelse av uppdraget. Scherp utgår ifrån PBS-perspektivet, där goda resultat inte 
är slutmålet utan i stället utgångspunkten för ett förståelsefördjupande lärande, dvs. 
att man försöker förstå vad som ledde till resultaten ifråga, och samma resonemang 
återfinns hos Fullan (2001). Scherp trycker på att goda lärmiljöer för lärarna är av yt-
tersta vikt, och basen för arbetet är lärande samtal och förståelseskapande dialog. 
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De kunskaper och erfarenheter som lyfts fram i samtalen ska speglas mot exempel-
vis aktuella forskningsrön och skolans uppdrag. Vikten av att diskussioner och samtal 
förs i relation till skolans uppdrag som det uttrycks i styrdokumenten framhålls även 
av Berg (i Berg & Scherp, 2003), Blossing (i Berg & Scherp, 2003) och Dalin et al 
(1993). Fullan (2001) och Blossing (2003) tillägger dock att skolans utvecklingsarbete 
inte får stanna vid dessa samtal och diskussioner, utan att lärdomarna ifrån dessa 
också måste omsättas i praktisk handling för att vara till gagn för verksamheten. 
 
1.2.7.2 Samtal och dialog som redskap för utveckling 
 
Samtal för fördjupad förståelse 
Kristiansson (2003) och Scherp (2003b) framhåller att de viktigaste verktygen för att 
leda skolans utveckling i riktning mot uppdraget är dialog och diskussioner, en tanke 
som stöds av Berg (i Berg & Scherp, 2003) när han liknar hela utvecklingsprocessen 
vid ett kontinuerligt pedagogiskt samtal. Kristiansson och Scherp skriver vidare att en 
diskussion bör innebära att bakomliggande antaganden och värderingar synliggörs. I 
annat fall kan beslut som till synes fattats i enighet dölja motsättningar och förutfatta-
de meningar. Sarv (1997) lyfter fram just förmågan till värdereflektion som central för 
en lärande organisation och menar att mångfald och dialog som grund för lärande 
kännetecknar en effektiv organisation. Scherp (2003b) lanserar lärande samtal som 
en modell för att uppnå de ovan nämnda dimensionerna. I ett lärande samtal försöker 
parterna förstå varandras utgångspunkter. Den tysta kunskapen kan bli synlig och ny 
kunskap uppstå. Scherp menar att argumentation för egna ståndpunkter har sin plats 
i samtalet, men först efter dialogen. Berg (i Berg & Scherp, 2003) menar å andra sid-
an att det reflekterande, pedagogiska samtalet är argumenterande till sin natur. 
 
Lärande samtal (Scherp, 2003b) är en problemlösningsmodell i sju faser, vilken ska 
leda till analys och lärdomar. Med hjälp av denna samtalsmodell ska ledaren för en 
grupp i en strukturerad arbetsgång kunna hjälpa medlemmarna att se mönster och 
föra gruppen från ord till handling. Denna arbetsgång innefattar problembeskrivning, 
inventering av befintlig kunskap och inhämtande av extern kunskap, framtagande av 
lösningsförslag på grundval av den kunskap och förståelse som gruppen har förvärv-
at, en allsidig värdering av de olika förslagen som grund för beslut samt uppföljning 
och utvärdering av det som beslutats. Scherp betonar också att ett lärande samtal 
måste röra sig på såväl värderings- och teori- som handlingsnivå. Gruppens ledare 
bör vara uppmärksam på detta, så att balansen mellan de olika nivåerna blir rätt, lik-
som på eventuella tendenser till nivåbyte, en teknik som kan användas för att förhala 
process och beslut. I samtalet behöver man också granska om de olika synpunkterna 
utgår ifrån individ-, grupp-, organisations- eller samhällsnivå. 
 

Vissa samtal har en tendens att stanna kvar på en ytnivå och ebba ut utan att man 
egentligen har fått ut något som kan hjälpa en vidare. Det kan bero på rädsla för kon-
flikter eller för att otryggheten i gruppen är för stor. Det kan även handla om ovilja att 
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låta sig påverkas /---/. Som lärledare har man ett särskilt ansvar för att samtalet för-
djupas och leder fram till slutsatser, lärdomar eller nya fördjupande frågor. (Scherp, 
2003b, s. 24). 
 
Diskussion utan ett tydliggörande av bakomliggande antaganden riskerar att leda till 
beslut som bär med sig dolda motsättningar och förutfattade meningar. Detta kan för-
svåra ett framtida förändringsarbete. (Kristiansson, 2003, s. 74). 

 
Englund (2000) framhåller förtjänsterna hos de deliberativa samtalen, som även är 
ett verktyg för konfliktlösning, där ”/---/ deltagarna får utrymme att ge uttryck för och 
överväga egna och andras åsikter och synpunkter” (Englund, 2000, s. 3).  
 
På så sätt stärks också demokratin, eftersom man inte bara förlitar sig på principen 
om majoritetsbeslut utan även ser till att olika alternativ genomlyses ordentligt. Om 
konsensus inte kan uppnås fattas ett temporärt beslut, vilket gäller tills vidare. Delibe-
rativa samtal är ett långsiktigt arbetssätt som har sin främsta styrka i arbetet med de 
demokratiska värdena, och Englund menar att skolan har en nyckelroll i att fostra till 
detta förhållningsätt, även om han också befarar att det kan komma att uppfattas så-
som varande i konflikt med kunskapsuppdraget.  
 
Samtalsnivåer 
En viktig faktor att ta hänsyn till i ett samtal är huruvida man samtalar på samma våg-
längd (Scherp, 2003b). Ett samtal rör sig mellan olika nivåer; vad vi ser, hör, tänker 
och känner. Hur ett budskap tas emot beror inte bara på innehållet utan också på 
sättet att framföra det. Om de samtalande rör sig på olika samtalsnivåer upplever bå-
da att de pratar förbi varandra. Ett samtal fungerar bäst om parterna rör sig på sam-
ma nivå. Om man vill byta nivå måste man först svara på samtalspartnerns nivå. I ett 
samtal används ofta flera kanaler samtidigt, vilket fördjupar kommunikationen. 
Tanke- och känslokanalerna är särskilt betydelsefulla. De flesta samtal om problem-
lösning börjar på känslonivån.  
 
Förhållningssätt 
Om man vill bidra till ett lärande klimat bör man fundera över hur man samtalar om till 
exempel arbetssätt, påpekar Scherp (2003b). Om man har ett föreskrivande förhåll-
ningssätt stödjer eller motverkar man med sina uttalanden utveckling i en viss rikt-
ning. I en god lärmiljö är ett lärandeorienterat förhållningssätt att föredra, det vill säga 
att man håller tillbaka sina egna åsikter till förmån för fördjupande följdfrågor, vilket är 
ett processinriktat arbetssätt. Fördjupande följdfrågor hjälper samtalspartnern att re-
flektera över sina erfarenheter och föreställningar. Hon får också större möjlighet att 
se vad som hindrar fortsatt utveckling och att se nya möjligheter. 
 
Den svåraste punkten i ett samtal är att ge och ta emot kritik. Scherp (2003b) fram-
håller att förutsättningen för att en person ska klara av att lyssna till och ta emot kritik 
är att hon är positivt inställd till återkoppling och ser den som en möjlighet att lära. Då 
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kan även sådana samtal föras i positiv anda. På den som ska ge kritik faller ett tungt 
ansvar att göra det på ett konstruktivt sätt, framhåller både Scherp (2003b) och Hägg 
& Kuoppa (2003). Anledningen till att kritiken ges ska vara att man vill hjälpa den kriti-
serade framåt. Om andra motiv skiner igenom kommer den kritiserades försvarsmek-
anismer förmodligen att aktiveras, vilket leder till att hon slår ifrån sig. Den som kriti-
serar måste också kunna skilja mellan att värdera och att beskriva. Beskrivande kritik 
innebär att man framför sin upplevelse av det som den kritiserade gör, i stället för att 
tillskriva den andra negativa egenskaper. Varför-frågor bör undvikas till förmån för 
hur- och vad-frågor, vilka fördjupar samtalet. Även positiv kritik bör vara beskrivande i 
stället för värderande, framför allt på grund av att denna form betonar samspelet.  
 
Dialog med brukarna 
Sarv (1997) menar att alla tjänsteprocesser kännetecknas av att konsumenten är 
medaktör. Hur kunden upplever organisationen beror på både bemötande och orga-
nisationens sätt att fungera som helhet. Han betonar att en organisation behöver va-
ra lyhörd inför kundens önskemål och föra en god dialog även med henne. Konflikter 
är, rätt hanterade, inte heller här av ondo utan ska bejakas i en god dialog. Scherp 
(2005) berör samma fråga utifrån ett skolperspektiv när han skriver om det faktum att 
elevernas och lärarnas syn på lärande och undervisning inte alltid harmonierar. För 
att hantera detta bör skolan vinnlägga sig om dialog med brukarna. Hägg & Kuoppa 
(2003) pekar också på vikten av kommunikation mellan läraren och eleverna, individ-
uellt och i grupp. Läraren bör känna till de aktuella behov och intressen som finns 
samt kommunicera så att både gruppen och individen blir bekräftade och utrymme 
ges för egna initiativ inom de gränser som läraren sätter. Relationen ska vara vänlig 
utan att för den skull bli alltför personlig.  
 
Ett samtal av särskild vikt mellan lärare och elev är utvecklingssamtalet. Hägg & 
Kuoppa (2003) framhåller att samtalsledaren i professionella samtal har en bestämd 
funktion och är underkastad vissa krav, inte minst att kunna bemöta klienten, i detta 
fall eleven, på ett professionellt sätt. Samtalet är bara till för klientens behov, och 
samtalsledaren har ansvar för vad som händer i samtalet. Den som leder ett profes-
sionellt samtal måste ha förmåga till empati samt god självkännedom och ett reflekte-
rande och öppet förhållningssätt. Kännedom om olika samtalsmodeller är också en 
tillgång, liksom bred kulturkompetens och kännedom om olika sociala miljöer. Hägg & 
Kuoppa förespråkar sin modell för handledande samtal i tre faser som vägledande för 
upplägget av utvecklingssamtal i skolan. I fas ett kartläggs elevens situation, och för-
äldrarna involveras och får lyfta fram sina synpunkter. I fas två försöker läraren vidga 
elevens och föräldrarnas perspektiv på elevens situation och hjälper eleven att sätta 
upp tydliga och realistiska mål. I fas tre upprättas slutligen ett handlingsprogram uti-
från målen. Ambitionen med ett sådant samtal är att eleven ska uppleva det som po-
sitivt och utvecklande. Läraren kan dock bli tvungen att ta upp sådant som kan upple-
vas som negativt, framför allt om det kortsiktiga obehaget kan förmodas uppvägas av 
långsiktig nytta.  
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1.2.8 Utvecklingsprocessen 
 

1.2.8.1 Kartläggning 
Utgångspunkten för ett utvecklingsarbete är någon form av kartläggning av skolans 
styrkor och utvecklingsbehov (Dalin et al, 1993). Berg (1999) förordar en kartläggning 
i form av en kulturanalys. Med hjälp av denna kan förändringsarbetet ta sin början i 
de aktiviteter som man upplever har bäst utsikt att få genomslag i den egna verksam-
heten, ett resonemang som också Hopkins (2001) instämmer i. Möjligheterna är då 
stora att kulturen mognar under arbetets gång, så att utvecklingsarbetet kan fortsätta 
även i ett vidare perspektiv. Processen är avgörande för utfallet (Dalin, 1996).  
 
1.2.8.2 Omvärldsorientering 
I ett utvecklingsarbete är det viktigt att skolan på olika sätt vänder sig mot omvärlden. 
Björn et al (2002), Dalin et al (1993) och Hopkins (2001) framhåller olika former av 
externt stöd utifrån den enskilda skolans behov som ett viktigt inslag, inte minst för att 
det kan tillföra nya perspektiv på den egna verksamheten. Dalin et al förtydligar dock 
att detta inte innebär att skolans ansvar för förändringsarbetet kan lämnas över till ex-
terna aktörer utan enbart att skolan kan få hjälp med processerna.  
 
Berg (1999), liksom Scherp (2003b), ser i detta sammanhang fördelar med ett närm-
ande mellan forskning och skola. Ett sådant samarbete gynnar båda parter, och för 
skolans räkning skulle en ökad forskningsanknytning innebära en mer solid grund för 
utvecklingsarbetet. Scherp (2003b), Björn et al (2002) och Sarv (1997) föreslår också 
samarbete med kolleger, på den egna skolan eller på andra. Exempelvis observatio-
ner, intervjuer och dokumentanalys ger underlag för reflektion och samtal, vilket för-
modas ge lärdomar till hjälp för utvecklingsarbetet. Björn et al (2002) visar också i sin 
rapport från en studie av nätverksprojekt hur skolor som samarbetar i ett nätverk kan 
ge varandra nya perspektiv på varandras verksamheter. 
 
Enligt Dalin (1996) och Fullan (2001) blir skolan allt mer beroende av ett konstruktivt 
samarbete med elevernas hem och närmiljö för ömsesidig stöttning av de ungas ut-
veckling. Epstein (in Fullan, 2001) visar på flera olika typer av samarbete mellan 
skola och hem på olika nivåer, vilka alla kan bidra till att föräldrarna blir mer involver-
ade i skolan och därmed mer positivt inställda. Alla föräldrar, skriver Fullan vidare, vill 
att deras barn ska lyckas i skolan. Föräldrarnas delaktighet är mycket viktig och 
dessutom möjlig att påverka. Det är ofta kulturella och sociala skillnader som är orsa-
ken till föräldrars bristande engagemang, inte ointresse. 
 
Abrahamsson & Andersen (1998) framhåller att organisationens legitimitet är av ytt-
ersta vikt. Legitimitet utåt, gentemot elever, föräldrar och närsamhälle, kan uppnås på 
ett flertal sätt, exempelvis genom kvalitetshöjande arbete och opinionspåverkan. En 
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sådan yttre legitimitet stärker även skolans inre dito. En skolas omvärldsorientering 
måste också komma till uttryck i en samverkan med inte bara eleverna utan också 
deras föräldrar och närsamhället vad gäller skolans riktlinjer och beslut (Hopkins, 
2001; Dalin et al, 1993). För att skolan ska lyckas med sitt arbete är det viktigt att alla 
berörda känner sig involverade och kan identifiera sig med skolans verksamhet och 
utveckling. Här är elevernas inflytande den viktigaste faktorn. Som Björn et al (2002) 
påpekar måste skolan dock formulera vad det är elevernas ska ha inflytande över 
och när det ska utövas. I dag är det vanligt att eleverna kommer in i ett allför sent 
skede. 
 
1.2.8.3 Faser och fallgropar 
Fullan (2001) menar att det är vitalt för ett lyckat utvecklingsarbete att de som organi-
serar detta har god kännedom om förändringsprocessernas komplexa natur och vilka 
strategier som kan vara tillämpliga i olika situationer och för olika typer av skolor. 
Hopkins (2001), liksom flertalet skolforskare, framhåller att en förändringsprocess 
vanligen sker i tre överlappande faser, ofta kallade initiering, implementering och in-
stitutionalisering. Blossing (2003) nämner även en fjärde fas, spridningsfasen. Det 
som händer i en fas påverkar de andra, varför alla faserna måste finnas med i planer-
ingen ifrån början. 
 
Initieringsfasen kännetecknas av beslutet att en förändring ska påbörjas samt en 
kartläggning av den aktuella situationen i relation till den tänkta förändringen. Person-
alen bekantar sig med det nya och provar det eventuellt i liten skala. Dialog och lär-
ande skapar drivkrafter till förändring. Implementeringsfasen, som tar ett till ett och ett 
halvt år, innebär att förnyelsen genomförs på hela skolan. Nyckelaktiviteter under 
denna period är genomförande av handlingsplaner, utvecklande av engagemang 
samt inventering av med- och motgångar. Inte minst viktigt är att personalen får till-
gång till material och läromedel som ligger i linje med det nya. Miles (in Hopkins, 
2001) tillägger att denna period bland annat också ska kännetecknas av en tydlig an-
svarsfördelning för samordning och styrning, ett kollektivt inflytande över genomför-
andet, en blandning av påtryckningar och stöd samt kontinuerlig fortbildning. Det som 
är viktigt att känna till om denna fas är att man inledningsvis kan uppleva att verk-
samhetens kvalitet försämras. Institutionaliseringsfasen är den fas när det nya har 
övergått till att ses som en del av den ordinarie verksamheten på hela skolan. Alla 
eventuella extraresurser är borta, och i stället inriktas aktiviteterna på att inlemma det 
nya i skolans struktur och budget. Eventuell motstridig praktik tas bort och den nya 
verksamheten knyts till andra, förenliga arbeten samt till kursplaner, undervisning och 
fortbildning. Särskild vikt läggs vid utbildning av ny personal och vid att bygga in det 
nya i skolans identitet. Denna fas tar fyra till sex år, och under tiden bör skolan skyd-
das mot nya utvecklingsarbeten för att kunna följa upp de pågående (Blossing i Berg 
& Scherp, 2003, 2003; Hameyer et al, 1995; Berg i Berg & Scherp, 2003; Björn et al, 
2002; Evans, 1996; Hopkins, 2001; Dalin et al, 1993; Fullan, 2001; Sarv, 1997). 
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Scherp (2002) varnar för ett par fallgropar i utvecklingsarbetet. Ett vanligt förfarings-
sätt vid utvecklingsarbete, särskilt om arbetets principer inte passar in i skolans kultur 
eller organisation, är att driva det i projektform. Projektet kan då få extra förmånliga 
villkor vad gäller exempelvis personal, tid och pengar. Detta hjälper arbetet genom de 
första två faserna, men den kritiska tidpunkten kommer vid institutionaliseringen. Det-
ta är det tillfälle då de flesta projekt rinner ut i sanden, om skolan inte redan under de 
två första faserna anpassat sin organisation för att kunna inlemma projektets princip-
er i sin vardag. Evans (1996) varnar för en annan vanlig fallgrop, att förändringsarbet-
et anpassas så mycket till den egna organisationen att den vattnas ur till oigenkänn-
lighet. 
 
1.2.8.4 Praktiska förutsättningar 
Evans (1996) beskriver hur utvecklingsarbete inom skolan vanligen bedrivs: 
 

Only in schools do we consistently seek major reform on a shoe string, clinging to a 
futile formula for fast, cheap change: plan in the summer, implement in the fall, spend 
very little, measure good results by spring. (Evans, 1996, p. 139). 

 
Bland annat Scherp (2003a), Evans (1996), Hopkins (2001), Dalin et al (1993) och 
Blossing (2003) lyfter fram vikten av att skolan och lärarna ges de praktiska förutsätt-
ningarna och tillräckliga resurser för att bedriva utvecklingsarbete. Evans (1996) pek-
ar vidare på att utvecklingsarbete kostar pengar, mycket pengar och pengar under ett 
flertal år, till kompetensutveckling, handledning, konsulter, förstärkt ledning och vika-
rier samt nytt material och ny utrustning även om det - som Björn et al (2002) fram-
håller - också handlar om metoder och prioriteringar. Den faktor som bland annat 
Blossing (2003) och Dalin et al (1993) ser som den viktigaste är tid. Det krävs tid för 
diskussioner och förankring samt för utprövning av nya metoder och arbetssätt, och 
detta ska ske under ordinarie arbetstid, varför lärarna kan behöva frigöras ifrån andra 
uppgifter. Evans (1996) framhåller att vi oftast underskattar den tid som ett utveck-
lingsarbete tar i anspråk och trycker på att den optimala förändringstakten är lägre än 
den snabbast möjliga.  
 
1.2.8.5 Dokumentation och kompetensutveckling 
Utvecklingsarbete och kompetensutveckling är samverkande processer, under förut-
sättning att utvecklingsprocessen innebär ett lärande. Ett viktigt verktyg i denna pro-
cess är dokumentation, i den mån den används som underlag för reflektion och ut-
värdering samt diskussion och kritisk analys. Dokumentation kan ske på ett flertal 
sätt, exempelvis genom dagböcker, inspelningar, bilder eller tillvaratagande av elev-
ernas arbeten. Det som bör uppmärksammas är vardagen, eftersom det är vardag-
ens praktik som normalt bildar utgångspunkt för utvecklingsarbetet (Björn et al, 2002; 
Dahlberg et al, 2002). Blossing et al (1999) pekar på att dokumentation i sig också är 
ett verktyg för lärande. Scherp (2003a) omtalar behovet av dokumentation i form av 
ett s.k. kollektivt minne, där lärdomar ifrån skolans vardag redovisas. Här spelar skol-
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ans kvalitetsredovisning, under förutsättning att den utformats utifrån ett förståelsein-
riktat lärande, en viktig roll. 
 
Scherp (2002) hävdar att formerna för lärarnas kompetensutveckling är relaterade till 
undervisningsmönstret och att det vanliga är att kompetensutveckling inte medför nå-
gon förändring av den rådande praktiken. Anledningen till detta kan, menar han, vara 
att kompetensutvecklingen försiggår avskilt ifrån den dagliga verksamheten. Kompe-
tensutveckling som leder till utveckling är däremot en del av vardagsarbetet. Detta får 
bland annat praktiska konsekvenser i form av en förändrad utläggning av kompetens-
utvecklingsdagarna. Den stora skillnaden mot traditionell kompetensutveckling är 
dock, menar Scherp (2002), Dalin et al (1993) och Björn et al (2002), att kompetens-
utveckling som leder till utveckling påverkar medarbetarnas förståelse, och därmed 
deras kompetens, det vill säga att kompetensutvecklingen innebär kompetensförnyel-
se och inte enbart kompetensförstärkning. På så vis blir ett utvecklingsarbete reell 
kompetensutveckling och ett sätt att professionalisera läraryrket. 
 
1.2.8.6 Utvärdering 
Utvärdering kan, skriver Vedung (1998), ske i huvudsakligen tre syften, kontrolleran-
de, främjande eller kunskapsutvecklande, även om avgränsningen mellan de båda 
senare inte är glasklar. En utvärdering är inte neutral utan utgår ifrån taktiska övervä-
ganden och inbegriper minst ett värdekriterium. Utformningen av utvärderingen sig-
nalerar den önskvärda inriktningen på verksamheten och fungerar både bakåtriktat, 
som uppföljning av en pågående eller avslutad verksamhet, och framåtriktat, som en 
hjälp för korrigering av misstag och förstärkning av framgångar. Om syftet är kontroll 
bör utvärderingen göras av externa, överordnade aktörer, och om det är främjande 
bör utvärderingen göras internt, så kallad egenutvärdering. Det senare syftet anses 
ofta vara huvudsyftet med utvärdering, och tyngdpunkten ligger då på förståelse och 
förklaring av vad som lyckats respektive misslyckats och orsakerna till detta, ett syn-
sätt som även Dalin et al (1993) och Scherp (2003a) instämmer i. Ett alternativ till 
egenutvärdering som Dalin et al (1993) och Vedung (1998) ger är kollegehandled-
ning. 
 
Scherp (2003a) hävdar att systematisk uppföljning och utvärdering är nödvändigt för 
ett medvetet lärande, eftersom de syftar till att ta till vara skolans lärdomar. Scherp 
(2002) är kritisk till den form av utvärdering som vanligtvis görs i skolan, eftersom den 
oftast tjänar som instrument för kontroll och underlag för beslut på nivåer ovanför den 
enskilda skolenheten. Dessa utvärderingar kan upplevas som meningslösa, och de 
leder sällan till utveckling. Tvärtom kan de fungera hämmande på utvecklingen, i och 
med att skolans fokus kan förskjutas från utvecklingsarbete till uppfyllande av de ut-
värderade kriterierna. Utvärdering, framhåller Scherp (2002, 2003a) och Hopkins 
(2001), borde i stället utformas och användas så att den blir en tillgång i skolans ut-
vecklings- och kvalitetsarbete. Data ska samlas in rutinmässigt, i form av till exempel 
intervjuer, observationer och enkäter, och insamlingen ska utformas så att samband-



35 

 

et mellan skolans praktik och resultat blir tydligt. Särskilt observant bör man vara på 
de svarandes förståelse av det utvärderingen är avsedd att mäta. Denna typ av ut-
värdering leder, efter noggrann analys av resultatet, till en förbättrad utvecklingspro-
cess och till att resultatet av denna kommer eleverna till godo (Hopkins, 2001; Abra-
hamsson & Andersen, 1998).  

 
 
C Den mänskliga faktorn 
 
1.2.9 Ledarskap 
 
1.2.9.1 Formella och informella ledare 
En ledare kan vara formell eller informell, påpekar Abrahamsson & Andersen (1998). 
Den formella ledaren har den legala makten, medan den informella har den legitima 
makten och alltså det största inflytandet över medarbetarna. I bästa fall är den form-
ella och den informella ledaren samma person, som då kan växla mellan dessa två 
maktbaser. 
 
1.2.9.2 Ledningens betydelse 
Under senare tid har rektors och skolledningens betydelse för skolans kvalitet och ut-
veckling allt mer kommit i fokus. Utvecklingsarbete är en ledningsfråga, och rektors 
stöd i form av uppmuntran, resursprioritering, deltagande och styrning är avgörande 
för utfallet (Scherp, 2002; Dalin et al, 1993; Fullan, 2001; Blossing, 2003; Grosin i 
Berg & Scherp, 2003; Evans, 1996; Hameyer i Berg & Scherp, 2003; Ekholm et al, 
2000; Utbildningsdepartementet, 2001). Evans (1996) hävdar till och med att ett ut-
vecklingsarbete inte kan överleva utan rektors stöd. Samtidigt, menar Evans (1996), 
Fullan (2001) och Blossing (2003), är många rektorer illa förberedda på dagens krav 
på ett pedagogiskt och förändringsinriktat ledarskap och för en ledarroll över huvud 
taget. Blossing hävdar vidare att detta leder till att rektorerna ofta tvingas anpassa sig 
till den kultur som råder på skolan i stället för att försöka utveckla den, även om hon 
kan påverka den med olika strategier. Personlig utstrålning och förmåga att inspirera 
är i sammanhanget värdefulla egenskaper för en ledare (Ekholm et al, 2000).  
 
Abrahamsson & Andersen (1998) framhåller att ledaren har stor betydelse för en org-
anisations värdehomogenitet. Scherp (2002, 2003a), Thelin (2003), Berg (1999) och 
Kristiansson (2003) påpekar att rektor för att åstadkomma skolutveckling, vilket är en 
av hennes viktigaste uppgifter, måste arbeta för en gemensam och fördjupad förstå-
else av uppdraget samt utmana den rådande kulturen och stödja förändringar i upp-
dragets anda. Som Dalin et al (1993), Fullan (2001) och Arvonen (2003) skriver 
måste rektor personligen omfatta målen och uppfatta dem som viktiga samt engage-
ra sig i förändringen för att ge den legitimitet. Evans (1996) och Scherp (2002) påpe-
kar också vikten av att rektor lever som hon lär. Det ska finnas en samstämmighet 
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mellan värden, mål och handlingar. Arvonen (2003), Ekholm et al (2000) och Hopkins 
(2001) framhåller att rektor också har en viktig uppgift i att engagera medarbetarna 
på olika sätt, exempelvis via visioner och genom att påverka känslor och värderingar. 
Detta kan, visar Thelin (2003) och Scherp (2002, 2003a), ske i många olika situation-
er, inte minst i medarbetarsamtalen, där den enskilda medarbetarens vision för arbet-
et och förståelse av uppdraget bör utgöra utgångspunkten.  
 
1.2.9.3 Det önskvärda ledarskapet 
Evans (1996) framhåller att det är ett transformativt ledarskap som krävs för att rektor 
ska kunna fylla sin roll, även om andra former av ledarskap kan komma att krävas, 
beroende på situationen (Scherp i Berg & Scherp, 2003; Evans, 1996). Evans (1996) 
och Abrahamsson & Andersen (1998) framhåller att det transformativa ledarskapet 
appellerar till högre ideal, med värden såsom frihet, gemenskap och rättvisa, och för-
utsätter att medarbetarna är engagerade och blir bemyndigade. Det transformativa 
ledarskapet utövas i dialog mellan ledaren och medarbetarna, och samtalen berör 
såväl professionella värden och hur dessa omsätts i praktiken som ansvarstagande 
och respekt för överenskommelser. Ledaren och medarbetarna omfattar samma mål 
och är beroende av varandra, och klimatet präglas av förtroende och tillit. Metoderna 
för påverkan är ofta informella, men ledaren vet att använda både påtryckningar och 
stöd för att komma vidare i arbetet. Olika former av belöningar och erkännanden ska 
heller inte underskattas. Utbildningsdepartementet (2001) sammanfattar i samma an-
da det nya ledarskapet i tre nyckelord, demokratiskt, lärande och kommunikativt, med 
värdegrundsmålen som ledstjärna. Detta ska utveckla en verksamhet präglad av öp-
penhet, delaktighet och samverkan. Ekholm et al (2000), Arvonen (2003) och Sarv 
(1997) beskriver det moderna ledarskapet i liknande termer.  
 
1.2.9.4 Påtryckningar och stöd 
Att bara tvinga fram förändring ökar motståndet, varnar Evans (1996), Berg (1999), 
Fullan (2001) och Ekholm et al (2000), men påtryckningar bidrar till att göra föränd-
ringen nödvändig, och i kombination med stöd skapas en samsyn. Det motstånd som 
dock finns måste konfronteras, annars undergrävs både ledarens trovärdighet och ut-
vecklingsförsöken. Dessutom, vilket Liljequist (1999) påpekar, skapar det splittring i 
personalgruppen. Ledaren måste dock, skriver Evans (1996) och Fullan (2001), sam-
tidigt vara öppen för att lyssna på kritiken, vilken kan vara berättigad. Det kan också 
finna skäl att gå långsammare fram för att i stället arbeta mer med förankring och 
stöd innan arbetet fortskrider. Som Fullan (2001) skriver kan också ett för starkt en-
gagemang i en viss förändring vara ett hinder för utveckling. Förespråkaren måste in-
te bara vara kunnig i vad det aktuella utvecklingsarbetet kan komma att innebära ut-
an också i själva utvecklingsprocessen. 
 
1.2.9.5 I kläm mellan statliga ideal och kommunal verklighet 
Liljequist (1999) lyfter fram den särskilda svårighet som rektor brottas med, att samti-
digt vara den främsta samhällsföreträdaren i skolan med ansvar för att verksamheten 
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drivs i riktning mot uppdraget och anställd av och ansvarig inför kommunen. Sved-
berg (2000) ställer den i sammanhanget relevanta frågan vad en lojal rektor är och 
menar att rektor har en så kallad sandwichposition mellan det statliga uppdraget och 
den kommunala, vanligen svaga, ekonomin samt mellan läroplanens uppdrag och 
kommunala tjänstemän och politiker som detaljstyr.  
 
Gulick (i Abrahamsson & Andersen, 1998) framhåller att ett gott administrativt stöd till 
ledaren är en förutsättning för att hon ska kunna ägna sig åt att leda medarbetarna, 
och Abrahamsson & Andersen menar att en modern definition av ledarens uppgift, 
med rötter i Gulicks tankar, är planläggning, organisering, vägledning och kontroll. 
Trycket på rektor ifrån den kommunala ekonomin visar sig dock också i ett bristfälligt 
administrativt stöd till rektor, som fått ta ett allt större ansvar för administrationen (Ek-
holm et al, 2000; Utbildningsdepartementet, 2001). Skolan har en jämförelsevis liten 
ledningsorganisation i förhållande till uppdraget. Utbildningsdepartementet (2001) 
framhåller vidare i sin rapport att rektor har ansvar för alltför många medarbetare, och 
Svedberg (2000) sammanfattar det hela med att säga att rektorerna har en orimlig ar-
betsbelastning. För att de ska lyckas med sitt uppdrag bör de prioritera arbetet med 
lärandet i skolan, det vill säga det pedagogiska uppdraget (Ekholm et al, 2000; Ut-
bildningsdepartementet, 2001; Svedberg, 2000). En organisation som ska bli lärande 
måste också ha ett lärandeinriktat ledarskap. Sarv (1997) och Ekholm et al (2000) 
framhåller att forskning visar att en skola med en aktiv pedagogisk ledare är mer 
framgångsrik på olika plan. Svedberg (2000) hävdar dock att de professionella norm-
erna i skolan har fått en allt mer undanskymd plats till förmån för politikerkonception-
en, det vill säga att rektor i första hand ansvarar för att följa de lokala politikernas di-
rektiv. 
 
1.2.9.6 Ledarskapet i vardagen 
Evans (1996) är försiktigt optimistisk om rektors möjlighet till pedagogiskt ledarskap, 
trots den tunga administrativa bördan. Rektor behöver granska hur hon använder sin 
tid, och Evans hävdar att det alltid går att förändra något. Scherp (2002) tar ett annor-
lunda grepp på problemet för att peka på de möjligheter som finns. Han menar att 
rektors uppgift är att skapa goda lärmiljöer för lärarna, så att de kan fördjupa sina 
kunskaper om de olika problemen och ställa dem i relation till uppdraget. Dessutom 
påpekar Scherp att det pedagogiska ledarskapet är inbyggt i organisationens strukt-
ur. Även om Scherp också skriver att ett förståelseinriktat ledarskap kräver mer led-
ningsresurs än det traditionella menar han att ledarskapet utgörs av rektors handling-
ar och beslut i vardagen samt hennes förmåga att leda lärande samtal. Blossing et al 
(1999) för fram samma tankegångar när de skriver om behovet av att rektor omfattar 
såväl ett kommunikativt som ett instrumentellt förhållningssätt, det vill säga att rektor 
måste omsätta mål- och visionsprat i praktisk handling för att det ska leda någonvart.  
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1.2.9.7 Ledarskap på flera nivåer 
Trots att rektors ledarskap har stor betydelse för en skolas framgångar pekar Hop-
kins (2001) och Fullan (2001) på att det också måste finnas ledarskap på de under-
liggande nivåerna. Lärarna kan utöva detta exempelvis genom att ingå i en skolut-
vecklingsgrupp, vilket gör att det pedagogiska ledarskapet blir delat, något som både 
Hopkins och Fullan ser som en tillgång i arbetet. Lärarna utövar också, skriver Fullan 
vidare, pedagogiskt ledarskap när de samarbetar med kolleger eller andra aktörer in-
om och utanför skolan.  
 
 
1.2.10 Roller och relationer 
 
1.2.10.1 Förändrad lärarroll 
Blossing (2003) menar att skolutveckling bland annat innebär en utveckling av lärar-
rollen mot en mer handledande inriktning samt att lärarna ända sedan SIA-reformen 
under 1970-talet har förutsatts utveckla sin roll mot mer samarbete, något som han 
dock menar inte har uppnåtts i någon större omfattning. Hameyer et al (1995) visar 
däremot i sin studie av några skolor i fyra länder som arbetar med elevaktiv NO-
undervisning att det elevaktiva arbetssättet har lett till en förändrad lärarroll och nya 
värderingar. Lärarna samarbetar i högre utsträckning och relationerna har förbättrats 
på olika plan. Även engagemanget i arbetet tycks ha ökat.  
 
En viktig åtgärd för att utveckla lärarrollen är, skriver Ekholm et al (2000) och Gran-
ström & Lander (2000), att göra lärarna medvetna om att de verkar på skolan i sin 
egenskap av tjänstemän i organisationen, inte som privatpersoner. Abrahamsson & 
Andersen (1998) framhåller att det faktum att man ingår i en organisation kräver att 
individen accepterar och följer vissa krav. Berg (1999) delar in lärarrollen i två arter 
av professionalism, avgränsad och utvidgad. Den avgränsat professionelle läraren är 
den traditionella ensamarbetaren, som är konservativ och nuorienterad och fokuserar 
på sitt ämne. Den utvidgat professionelle läraren ingår i en grupp som reflekterar 
över skolan som organisation och präglas av flexibilitet, samarbete och framförhåll-
ning samt är utvecklingsinriktad med läroplanens mål som ledstjärna. Den nya, de-
centraliserade styrformen förutsätter att läraren har ett utvidgat professionellt förhåll-
ningssätt.  
 
1.2.10.2 Utvidgat samarbete 
För en förändrad lärarroll krävs också fungerande arbetslag, där lärarna diskuterar 
undervisningen och verksamheten både utifrån vardagsproblemen och på ett mer 
övergripande plan, menar Berg (1999). Motsvarande resonemang för Fullan (2001), 
Granström & Lander (2000) och Scherp (2003a), som också framhåller att en viktig 
komponent i detta sammanhang är tid för lärarna att diskutera och reflektera.  
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Granström & Lander (2000) lyfter fram två polära förhållningssätt mellan kolleger, kri-
tisk respektive autonom samverkan. Autonom samverkan är en mer ytlig variant, där 
man frågar varandra till råds och delger varandra synpunkter på undervisningen vid 
behov. Den kritiska samverkan, däremot, innebär påverkan mer på djupet, där kolleg-
orna observerar varandras arbete och granskar elevernas resultat som underlag för 
lärande diskussioner. Denna form, som även gynnar utvecklingen av trivsamma och 
stödjande arbetsformer, utvecklas ur den autonoma samverkan, och i en god sam-
verkanskultur finns båda formerna av samverkan. Den autonoma samverkan är dock 
överlägset vanligast. 
 
1.2.10.3 Roller och relationer mellan lärare och elever 
Dalin et al (1993) påpekar att relationerna och interaktionen mellan elever och lärare 
är oerhört viktig, inte bara för arbetsklimatet utan också för inlärningen. Granström (i 
Berg & Scherp, 2003) påpekar att samspelet mellan lärare och elever styrs av deras 
roller i skolsystemet och de roller de själva skapar i sin interaktion. Klara och tydliga 
roller ger trygghet men kan också innebära att till exempel maktrelationer bevaras. 
Han menar att personalen måste medvetandegöras om dessa förhållanden för att 
kunna främja elevernas utveckling på bästa sätt. De strukturella rollerna innebär att 
olika förväntningar är knutna till en person utifrån hennes funktion eller position. De 
förenklar umgänget och skapar ordning och stabilitet. Hit hör också regler och gräns-
er, och Granström trycker på vikten av att alla vet vad som gäller. Om lärare eller ele-
ver inte lever upp till sina tilldelade roller skapar det oro, förvirring och irritation. Inter-
aktionistiska roller skapas i samspelet mellan människor och beror på situationen, in-
dividerna och humöret och berör frågor om makt och underkastelse. Dessa roller 
måste klargöras i varje ny grupp och ger trygghet och kontroll över tillvaron, trots att 
till exempel mobbning är ett fenomen som uppstår i denna interaktion. Gruppdynamik 
och det interaktionistiska rolltagandet kan göra att lärarna känner sig maktlösa gente-
mot eleverna och till och med faller offer för kollektiva grupprocesser. De systemiska 
rollerna är mer föränderliga och skapas i ett samspel mellan människor som är bero-
ende av och påverkar varandra, så att de snabbt kan anpassa sig till nya förhållan-
den i arbetet med en gemensam uppgift.  
 
 

1.2.11 Mentorskap 
 
1.2.11.1 Grundskolans främjande av elevens positiva utveckling 
Som Dalin et al (1993) påpekar har elevernas socioekonomiska bakgrund ett avgör-
ande inflytande på deras skolresultat. Alla barn har inte tillfredsställande hemförhåll-
anden, och därmed får läraren och skolan en viktig uppgift i att kompensera för even-
tuellt bristfälliga sådana genom att i undervisningen och i skolans verksamhet i övrigt 
skapa ett gott och tryggt klimat som bidrar till elevernas utveckling (Dalin, 1996; Dalin 
et al, 1993; Buckhöj Lago & Lindgren, 1999). Som Hopkins (2001) understryker kan 
dock alla barn lära under rätt förutsättningar. För att nå målen behöver elever inte ba-
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ra undervisning utan även stöd och handledning, vilket tydligt kommer till uttryck i bla. 
Lpo 94. Det kan diskuteras vilka möjligheter skolan har att leva upp till detta i sin tra-
ditionella form (Lindgren, 1997; Buckhöj Lago & Lindgren, 1999; Dalin, 1996). Dalin 
(1996) sätter fingret på det nya fenomen som uppstått, att den traditionella organisa-
tionen med klassföreståndarskap inte längre räcker för att eleverna ska få den upp-
märksamhet de behöver. Fullan (2001) menar att problemet med oengagerade elev-
er till stor del har sin grund i att dessa elever inte upplever relationerna med lärarna 
och andra vuxna på skolan som meningsfulla. Detta är, skriver han vidare, ett prob-
lem som är särskilt tydligt i skolans högre årskurser, eftersom eleverna då får mindre 
beröm och mindre stöd av lärarna, vilket påverkar deras utveckling och lärande nega-
tivt. 
 

/---/ the more that accountability systems become focused only on cognitive achieve-
ment, the greater the gap will become between those students who are doing well 
and those who are not. /---/ the main problem with disengaged students is that they 
lack a meaningful personal connection with teachers and others in school; in other 
words, they lack the motivational capacity to become engaged in learning. (Fullan, 
2001, p. 152). 

 
Björn et al (2002) pekar på att utvecklingen i skolan går mot ökad individualisering 
och flexibilitet och att även relationerna och kommunikationen förändras positivt i 
samband med detta. Eleverna har fått större möjligheter att utgå ifrån sin egen erfar-
enhet i undervisningen, och mindre grupperingar har underlättat bl.a. utprövningen 
av nya arbetssätt. Det senare har inte minst varit betydelsefullt även för lärarnas upp-
följning av elevernas arbete och i elevvården, även om det också finns invändningar 
mot denna utveckling på grund av det ökade tryck som skapas på eleverna att an-
passa sig till skolans strukturer. En modell för att utveckla skolan i riktning mot en 
mer individfokuserad verksamhet som enligt Lindgren (1997) och Dalin (1996) blir allt 
vanligare är att arbeta med mentorskap i grundskolan. Mårtensson (2000) beskriver i 
allmänna ordalag införandet av mentorskap i denna bemärkelse som en utveckling 
där läraren går ifrån den traditionella klassföreståndarrollen med kollektivt fokus på 
en klass till ett fokus på att skapa en personlig relation till varje elev, som därmed 
kommer i centrum på ett nytt sätt, en beskrivning som bekräftas av Lindgren (1997) 
och Buckhöj Lago & Lindgren (1999).  
 
1.2.11.2 Begreppet mentorskap 
Mentorskap har gamla anor och har praktiserats i olika former under århundradenas 
lopp (Lindgren, 1997; Buckhöj Lago & Lindgren, 1999). Det är i dag vanligt förekom-
mande inom näringslivet och definieras då som en frivillig, tillitsfull, ömsesidig och 
jämbördig relation som bygger på ett gemensamt engagemang från mentorns och 
adeptens sida i att nå ett uppsatt mål. Mentorn är på olika sätt en förebild och ett boll-
plank för adepten, vilket bidrar till dennes utveckling, och relationen innebär att exem-
pelvis normer och beteenden överförs. En sådan mentor är enbart inriktad på en 
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adept, och parterna avgör själva innehållet i diskussionerna. Ibland skrivs någon form 
av kontrakt, där åtaganden och förväntningar klargörs.  
 
Även inom de högre skolformerna används begreppen mentor och mentorskap samt 
ett flertal näraliggande begrepp, såsom tutoring, peer groups och handledning. Tutor-
ing innebär att en ledare ansvarar för sex till åtta studenter, vilka hon träffar flera 
gånger i veckan för att diskutera hur deras arbete utvecklas. Syftet är att utveckla de 
studerandes kritiska tänkande och därmed förbättra deras inlärning. Detta är en form 
av handledning med både kognitiva, pedagogiska och sociala dimensioner. Peer 
groups är en form av målinriktat grupparbete som inbegriper problembaserad inlär-
ning med fokus på diskussion och formulerande av frågor som ett medel i inlärning-
en. Här är de studerande mer självständiga och fungerar som mentorer för varandra. 
Även för peer groups är målet en förbättrad inlärning. Handledning är en del av en 
undervisning som syftar till en gradvis uppbyggnad av den studerandes kompetens. 
Den styrs av de teorier och idéer som handledaren omfattar, och den studerande är 
beroende av handledarens välvilja och omdöme. Gemensamt för de här nämnda be-
greppen är att de i första hand är inriktade på inlärning och undervisning, och alltså 
inte på den studerandes personliga utveckling, och mentorn har också en bedöman-
de funktion (Lindgren, 1997; Buckhöj Lago & Lindgren, 1999). 
 
Mentorskap i grundskolan skiljer sig enligt Lindgren (1997) ifrån den klassiska defini-
tionen av mentorskap på ett flertal punkter. Det är mer inriktat på en grupp än på en 
individ i och med att varje lärare av praktiska skäl ansvarar för åtta till tolv elever. Att 
gruppens storlek är mindre än en traditionell klass gör det dock möjligt för läraren att 
bygga upp en närmare relation med var och en. Läraren ska försöka se varje individ 
och ge personlig handledning i enlighet med läroplanens intentioner, vilket då sker på 
olika sätt vid sidan av gruppträffarna. Sammantaget blir en mentor i grundskolan då 
en kombination av tutor, mentor och handledare. Hon har, framhåller Buckhöj Lago & 
Lindgren (1999), ett stort elevvårdande ansvar för både att eleven når kursplanernas 
övergripande mål och för elevens sociala situation. Mentorskapet blir ett sätt att hant-
era skolans ansvar för elevens personliga utveckling samtidigt som elevens lärande 
stöttas, vilket också är kärnan i Thunmans (2006) framställning. Buckhöj Lago & 
Lindgren (1999) framhåller dock att den frivillighet i mötet och den frihet i diskussion-
erna som kännetecknar den klassiska mentorsrelationen är svårare att uppnå. Obe-
roendet kan däremot tillgodoses om skolan väljer att tilldela eleverna mentorer som 
de inte möter i undervisningen.  
 
1.2.11.3 Mentorskap som ett medvetet förhållningssätt 
 
Mentorskapsmodellen på den enskilda skolenheten 
Det finns inte en allenarådande modell för mentorskap i grundskolan (Lindgren, 
1997; Mårtensson, 2000). Form och innehåll måste utgå ifrån varje skolas egna förut-
sättningar och ambitioner (Lindgren, 1997). Buckhöj Lago & Lindgren (1999) framhål-
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ler dock att skolan måste förändra sin organisation och sin verksamhet så att lärarna 
får en närmare relation till eleverna, vilket också kräver en attitydförändring. Hur den 
enskilda skolan sedan väljer att definiera sina mål med och förväntningar på mentor-
skapet måste vara tydligt för såväl personal som elever för undvikande av missför-
stånd och konflikter. Även eleverna bör få formulera sina mål och förväntningar som 
underlag för diskussion och eventuell justering. Trots de olika konkreta uttryck ment-
orskapet kan ta sig finns det dock några huvudpunkter att ta fasta på. 
 
Mentorskapsmodellens ramar 

Mentorn ska ha tid att lära känna sina mentorselever, lyssna på dem och försöka se 
deras individuella behov. Buckhöj Lago & Lindgren (1999) framhåller att träffarna 
med eleverna ska ske regelbundet, minst en gång per vecka, och omfatta mellan 40 
och 60 minuter per gång. Skolan ska ha tydliga mål med träffarna och en plan för in-
nehållet, utifrån vilka mentorn förbereder mötet, även om utrymme ska finnas för ele-
vernas egna frågor och gruppens behov (Buckhöj Lago & Lindgren, 1999; Lindgren, 
1997). Det som avhandlas ska följas upp och utvärderas, liksom all annan verksam-
het i skolan. Den mindre gruppen ska användas till samtal och diskussioner, men 
mentorn ska ha en mer tillbakadragen roll än en undervisande lärare. Det är dock vik-
tigt att eleverna upplever att mentorn är personligt engagerad i sina elever. Det kan 
bidra till att eleverna upplever skolan som mer meningsfull. Samtidigt bygger det upp 
tillit och trygghet i relationen, vilket bidrar till att eleverna växer och utvecklas på olika 
plan. För att detta ska fungera som avsett bör mentorn följa sina elever så länge de 
går på skolan (Lindgren, 1997; Buckhöj Lago & Lindgren, 1999).  
 
Mentorsträffarna och skolans övergripande mål 
Viktigt är att mentorsträffarna syftar till att stärka elevens självförtroende och förmåga 
att ta egna initiativ samt att reflektera och dra slutsatser. Känslomässig utveckling 
måste gå hand i hand med den kognitiva. Detta är inte minst viktigt som en förbered-
else för elevernas framtida arbetsliv, och dessutom ökar det elevernas förmåga att 
skapa sig en framtid i en komplex och stressig värld. Utvecklingen av elevernas kritis-
ka tänkande har också en given plats i gruppens diskussioner. Mentorn har även an-
svar för att skolans och samhällets värdegrund får en tydlig plats i verksamheten i 
och med att mentorsträffarna blir ett naturligt forum för detta (Lindgren, 1997; Buck-
höj Lago & Lindgren, 1999; Thunman, 2006; Fullan, 2001). Mentorsgrupperna är ett 
gyllene tillfälle för skolan och lärarna att arbeta med demokrati i praktiken. Som 
Thunman (2006) framhåller har skolan utöver de pedagogiska och sociala uppdragen 
även ett uppdrag att fostra eleverna till demokratiska samhällsmedborgare. Diskus-
sionerna i gruppen kan i sig fungera som demokratisk fostran, menar Buckhöj Lago & 
Lindgren (1999) och Thunman (2006). De kan också vara ett sätt att fördjupa elevin-
flytandet, att låta eleverna känna sig delaktiga på olika sätt, vilket i sin tur bidrar till en 
ökad känsla av meningsfullhet. Denna demokratiska fostran innebär att mentorn bå-
de ska stödja och ställa krav, så att eleverna får träna sig i att också ta det ansvar 
som är en förutsättning för demokrati. 
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Mentorskapet och elevens kunskapsutveckling 
Mentorerna ska stödja elevernas lärande på olika sätt, beroende på hur skolan väljer 
att definiera mentorskapet. Enligt Buckhöj Lago & Lindgren (1999) ingår mentorskap i 
grundskolan i en helhet, där elevernas lärande och utveckling är en gemensam an-
gelägenhet som lärarna samverkar kring i arbetslag. Utöver träffarna med eleverna 
kan mentorerna också behöva ha egna träffar för att diskutera frågor och problem 
som kan uppstå samt utarbeta olika strategier för att hantera dessa (Lindgren, 1997). 
Mentorn och mentorsträffarna kan vara en länk som knyter ihop olika ämnen till en 
helhet och stödjer en övergripande lärprocess (Buckhöj Lago & Lindgren, 1999) eller 
också kan mentorn mer direkt vara handledare i en undervisning präglad av elevakti-
va arbetssätt.  
 
Mentorskap och utvecklingssamtal 
Både Lindgren (1997) och Buckhöj Lago & Lindgren (1999) trycker på att den mer 
personliga och nära relation som förutsätts uppstå mellan mentorn och hennes ment-
orselever skapar förutsättningar för att utvecklingssamtalen kan fungera som avsett. 
Varje elev ska, utöver verksamheten i mentorsgrupperna, kunna få personlig hand-
ledning och vägledning vid olika tillfällen. Ett av de viktigaste tillfällena för detta är ut-
vecklingssamtalen. Som Fullan (2001) framhåller gynnas elevens inlärning av att hon 
förstår vad som förväntas av henne, får stöd för sin utveckling, beröm för framsteg 
och möjlighet att lära av sina misstag. Lindgren (1997) framhåller att Lpo 94 föreskri-
ver att läraren i utvecklingssamtalen ska främja elevens kunskapsmässiga och socia-
la utveckling. Mentorn måste därmed känna eleven väl och kunna jämka samman 
den information hon får av andra undervisande lärare med sin egen bild av eleven för 
att kunna ge elev och föräldrar en samlad bild som grund för vidare utveckling. Uti-
från detta kan mentorn skapa en trygg dialog även med föräldrarna. Som Buckhöj La-
go & Lindgren (1999) skriver är det mentorn som ansvarar för helheten runt eleven 
och då också för kontakterna med hemmet. 
 
Avgränsning av mentorsrollen 
Trots det helhetsansvar som mentorn har för elevens skolsituation måste även ment-
orsrollen avgränsas, vilket Mårtensson (2000) och Thunman (2006) är tydliga med att 
framhålla. En mentor kan inte lösa alla frågor och problem men kan däremot upp-
märksamma dem och se till att eleven i förekommande fall får stöd av till exempel 
elevvårdspersonal. Mårtensson (2000) poängterar att mentorskapet inte får ses som 
en besparingsåtgärd och att mentorn inte kan ersätta andra specialistfunktioner inom 
skolan. Rollen kan också behöva avgränsas gentemot eleverna. Lindgren (1997) 
skriver att det kan hända att eleven själv lägger över allt ansvar för sin situation på 
mentorn. Någon form av kontrakt mellan mentor och elev, där förväntningar och an-
svar klargörs, kan därför vara funktionellt även i skolan. 
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1.2.11.4 Mentorskap som skolutveckling 
Lindgren (1997) framhåller att mentorskap inom näringslivet ses som ett komplement 
till kompetensutveckling. Hon, liksom Thunman (2006) och Buckhöj Lago & Lindgren 
(1999), ser mentorskap i grundskolan i ett liknande ljus. Mentorskap ses som en väg 
mot en förändrad lärarroll och eventuellt förändrad undervisning, där läraren och 
skolan har ett mer aktivt förhållningssätt till sitt uppdrag och där lärarna kan komma 
att gå in i en mer samarbetande kultur. Lindgren (1997) och Buckhöj Lago & Lind-
gren (1999) ser till och med framför sig hur skolans hela organisation kan komma att 
förändras till följd av mentorskapet. Systematiska träffar i mindre gruppstorlekar ingår 
som en självklar del, och författarna spekulerar också i en annorlunda utformning av 
och ett annorlunda utnyttjande av lokalerna, ett eventuellt borttagande av klassbe-
greppet, en utökning av arbetslagens ansvar och resurser, en utveckling av ämnes-
övergripande arbetssätt i större skala och mentorn som handledare i projektinriktad 
undervisning. Endast Thunman (2006) dristar sig till att se hinder i vägen. Dessa ut-
görs av hennes erfarenhet att mentorskap ofta förutsätts fungera av sig självt, utan 
erforderlig kompetensutveckling av lärarna. 
 
 

1.3 Frågeställningar 
Mot bakgrund av den kunskap som finns om vikten av att förbättra skolans verksam-
het i uppdragens riktning och syftet med uppsatsen, att undersöka huruvida mentor-
skap kan vara ett sätt att förbättra skolans verksamhet i riktning mot de kunskaps-
mässiga och sociala uppdragen, lyder mina frågeställningar som följer: 
 
1. I vilket syfte kan en skola arbeta med mentorskap? 
2. Kan modellen med mentorskap påverka elevernas kunskapsmässiga och so-

ciala utveckling och, i så fall, hur? 
3. Upplever personal och elever att modellen med mentorskap fyller det tänkta 

syftet? 
4. Kan modellen med mentorskap påverka skolans organisation och, i så fall, hur? 
5. Kan modellen med mentorskap påverka lärarnas arbetssätt och, i så fall, hur? 
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2 Metod 
Denna uppsats syftar till att undersöka huruvida mentorskap i grundskolan kan vara 
ett sätt för skolan att förbättra sin verksamhet i riktning mot uppdraget vad avser elev-
ernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. Den syftar också till att undersöka 
hur skolledningen kan främja detta arbetssätt genom att anpassa skolans organisat-
ion och försöka påverka lärarnas förståelse av ovan nämnda uppdrag och därmed 
deras arbetsmönster i den praktiska undervisningen och i planeringen och uppfölj-
ningen av den dagliga verksamheten. För att försöka nå detta syfte har jag gått till vä-
ga på nedan beskrivna sätt. 
 

2.1 Design och teoretiska utgångspunkter 
Jag har valt att göra en undersökning av en 7-9-skola med mentorskap som profil, en 
så kallad fallstudie (Stensmo, 2002). För att kartlägga mentorskapets roll på den ak-
tuella skolan har jag i första hand samlat in data via kvalitativa intervjuer, vilka har 
samtalets form. I en intervju kan ny kunskap uppstå genom ett samspel mellan inter-
vjuaren och den intervjuade, en kunskap som sedan kan bidra till en förbättring av 
människors situation (Kvale, 1997).  
 
För att verifiera de data som jag samlat in via intervjuer har jag också gjort en doku-
mentanalys. De dokument jag har analyserat är skolans kvalitetsredovisning för år 
2006, rektors projektrapport från rektorsutbildningen, skolans interna trivselenkät och 
Skolverkets betygsstatistik i analysverktyget Salsa (se nedan).  
 
 

2.2 Urval 
 
2.2.1 Presentation av Transtenskolan 
För att undersöka hur en grundskola kan använda sig av mentorskap i syfte att främ-
ja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling har jag valt att genomföra min 
undersökning på Transtenskolan. Mentorskap är sedan några år en del av skolans 
profil, men skolan bedriver ingen studiebesöksverksamhet eller liknande, varför jag 
menar att den i huvudsak kan spegla de generella förhållanden som råder på en 
skola som vill utveckla detta arbetssätt. 
 
Transtenskolan, som byggdes 1970, ligger i centralorten Hallsberg in en mindre kom-
mun, Hallsbergs kommun, i Mellansverige och är den ena av kommunens två 7-9-
skolor. Den är relativt stor med ca 480 elever indelade i 21 klasser, vilka i sin tur är 
fördelade på tre arbetslag, bestående av omkring 40 lärare. Skolledningen utgörs av 
en pedagogisk och en biträdande, administrativ rektor. Skolans upptagningsområde 
är elever från centralorten samt del av omgivande landsbygd och mindre orter.  
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2.2.2 Urval av respondenter 
För att ringa in mentorskapets roll på Transtenskolan ur olika synvinklar valde jag att 
göra en triangulering av urvalet (Stensmo, 2002), så att samtliga berörda parter, skol-
ledning, fyra lärare, en speciallärare och sex elever, fick redogöra för sin upplevelse 
av mentorskapet. Lärarna skulle, liksom eleverna, tillsammans representera samtliga 
arbetslag. Kriterierna för urvalet av elever var också att de skulle gå i år 9 och vara 
tillräckligt meddelsamma för att kunna fungera i en intervjusituation. Några av dem 
skulle dessutom ha särskilt stöd.  
 
Skolans rektor var behjälplig med urvalet av lärare. Respektive arbetslag samt spe-
cialläraren fick i uppdrag att välja ut deltagande elever. Mitt tänkta tillvägagångssätt 
vid urvalet av respondenter gick dock inte att genomföra som avsett. Rektor utsåg tre 
kontaktpersoner som skulle hjälpa mig att få till stånd intervjuer med lärare och elev-
er. Intresset bland lärarna för att delta var dock mycket lågt, varför special-/resurs-
lärarna är överrepresenterade i denna kategori av respondenter. Lärarna kunde hel-
ler inte få fram ett tillräckligt antal elever som ville medverka i en intervju. Uppdraget 
gick då vidare till en av fritidsledarna, som lyckades få fram ett större antal elever.  
 
De som kom att medverka i intervjuerna är: 
Rektor: Man i medelåldern, anställd på skolan som pedagogisk rektor sedan höstter-
minen 2002. 
Tre ämneslärare: Två män och en kvinna i fyrtioårsåldern, ca tio år i yrket, varav ett 
flertal på Transtenskolan, representerar tillsammans med special-/resurslärarna 
samtliga arbetslag på skolan.  
Fyra special-/resurslärare: En man och tre kvinnor, varav tre med ett fåtal år i yrket, 
huvudsaklig erfarenhet från Transtenskolan. 
Tio elever: Fem flickor och fem pojkar i skolår 9 med olika former av sport som hu-
vudsakligt intresse, representerar tillsammans fem av skolans sju klasser i år 9 och 
samtliga arbetslag på skolan.  
 
 

2.3 Genomförande 
 
2.3.1 Intervjuguiderna 
Intervjuerna genomfördes under mars 2007. Som stöd för intervjuerna hade jag en 
frågeguide, vilken fungerade som checklista för samtalet, se bilaga 1 och bilaga 2. In-
tervjuns form blev på detta sätt halvstrukturerad, med intervjuguidens teman och för-
slag till frågor som utgångspunkt (Kvale, 1997). Teman och frågor i intervjuguiden 
valdes med utgångspunkt i undersökningens syfte och den teoretiska bakgrunden till 
mentorskap. Dessa utgångspunkter gör det intressant att kartlägga inte bara hur 
Transtenskolan arbetar med mentorskap, utan också hur detta arbetssätt introdu-
cerades på skolan samt vilket stöd lärarna fick i förändringsarbetet. Vidare finns det 
anledning att tränga in på djupet i skolans förutsättningar för att arbeta med eleverna 
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i smågrupper och vilket innehåll mötena mellan mentorerna och deras elever har. 
Slutligen blir det naturligt att granska i vilken mån det nya arbetssättet har lett till bätt-
re resultat, kunskapsmässigt och socialt, och om det har medfört några förändringar i 
skolans arbete med eleverna, i undervisningen eller på annat sätt.  
 
Den inledande frågan till de vuxna respondenterna innebär en uppmaning av berätta 
fritt om mentorskapet. Därefter följer en blandning av öppna och, huvudsakligen, slut-
na frågor avsedda att fokusera olika teman i berättelserna i den mån de inte redan 
täckts av den inledande frågan. Frågeguiden för intervjuerna med eleverna består av 
enbart slutna frågor för att ge intervjuerna en tydligare struktur och hjälpa eleverna att 
täcka de olika teman som jag ville ringa in.  
 
 
2.3.2 Intervjuerna 
Intervjun med rektor och en av eleverna genomfördes som enskilda intervjuer, me-
dan övriga intervjuer genomfördes som gruppintervjuer. Intervjun med rektor tog 
drygt en och en halv timme i anspråk. Intervjuerna med lärarna genomfördes i grupp-
er om tre respektive fyra och tog ca en timme vardera. Intervjuerna med eleverna tog 
mellan tjugo och trettio minuter vardera. Av praktiska skäl och på grund av tidsbrist 
(se 2.2.2.) blev det inte möjligt för mig att fritt fördela eleverna på lämpliga intervju-
grupper. Inte heller blev det möjligt att göra någon uppdelning mellan ”normalelever” 
och elever med särskilt stöd. I den ena gruppintervjun med eleverna deltog sex elev-
er och i den andra tre. Intervjuerna med rektor och lärarna samt en av eleverna ge-
nomfördes i skolans lokaler, medan gruppintervjuerna med eleverna genomfördes i 
fritidsgårdens lokaler.  
 
Intervjuerna förlöpte huvudsakligen som en form av samtal, där respondenternas eg-
na berättelser stod i fokus. Samtalen löpte relativt fritt, och i händelse av att respond-
enternas berättelser alltför flyktigt eller inte alls berörde ett specifikt fenomen återför-
de jag samtalet till intervjuguidens struktur. Atmosfären under samtalen var mesta-
dels otvungen och spontan. Under intervjuerna med lärarna uppfattade jag inled-
ningsvis att stämningen var något spänd och besvärad. Av lärarnas uppträdande och 
inledande yttranden att döma berodde detta på att de kände sig illa till mods över att 
bli intervjuade om en mentorskapsmodell som de själva inte uppfattade som väsens-
skild från skolans tidigare arbetssätt. Den besvärade stämningen avtog dock under 
samtalets gång. Några av eleverna visade till en början tecken på nervositet, men 
även dessa avtog allt eftersom. 
 
Samtliga intervjuer spelades in på en MP3-spelare och skrevs sedan ut som samm-
anfattningar.  
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2.4 Etiska förhållanden 
 
2.4.1 Hantering av inspelat material och utskrifter 
Intervjuerna spelades in på band och skrevs ut som sammanfattningar, där några 
passusar som är perifera för undersökningens syfte uteslöts. För att skydda respond-
enterna kommer detta material endast att användas för denna studie, och inspelning-
arna kommer att raderas när arbetet är klart.  
 
 
2.4.2 Information till respondenterna och medgivande 
Inför intervjuerna skickade jag missivbrev till skolans personal och elever med inform-
ation om undersökningens syfte och intervjufrågornas karaktär. Av missivbreven 
framgår att skolans namn kommer att uppges i uppsatsen men att medverkande re-
spondenter och deras enskilda uttalanden inte kommer att kunna identifieras, med 
undantag av rektor, samt hur det inspelade materialet och utskrifterna kommer att 
hanteras. Det framgår också att medverkan är frivillig, och för eleverna kompletteras 
brevet med utrymme för medgivande till medverkan från målsman och eleven själv.  
 
Inför gruppintervjuerna med eleverna hade jag ett förberedande möte där jag presen-
terade mig och mitt arbete för eleverna, så att de fick ytterligare möjlighet att fundera 
över sitt deltagande. Vid detta tillfälle, eller i samband med intervjutillfället, lämnade 
samtliga elever underskrivna medgivanden till medverkan. 
 
Vid intervjutillfällena inledde jag med att upprepa undersökningens syfte och övriga 
förutsättningar samt avslutade med att sammanfatta hur materialet skulle komma att 
användas.  
 
 
2.4.3 Responsförfarande 
Utskrifterna av den intervju respektive respondent medverkade i skickades med e-
post till de vuxna respondenterna och lämnades i slutna kuvert till eleverna via skol-
ans expedition eller respektive mentor. Till utskrifterna bifogades ett följebrev med 
kontaktuppgifter till mig och en uppmaning att kontakta mig i händelse av att det före-
låg något missförstånd.  
 
 

2.5 Tillförlitlighet och giltighet 
Denna undersökning är en fallstudie, där jag har studerat mitt forskningsobjekt in situ. 
En fallstudie är kontextbunden, vilket innebär att resultatet inte utan vidare kan gene-
raliseras till andra situationer. Däremot utgör en fallstudie en beskrivning av den verk-
lighet som undersöks (Stensmo, 2002).  
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I denna undersökning har intervjun och samtalet varit det främsta verktyget för in-
samling av data. Enligt Stensmo (2002) och Kvale (1997) är intervjun en datainsam-
lingsmetod som förutsätts ge intervjuaren tillträde till respondentens medvetande och 
skildra hur omvärlden framträder där. Detta är en subjektiv bild som inte kan anses 
vara rätt eller fel i ordens gängse bemärkelse. Under samtalens gång har jag ställt 
uppföljande och förtydligande frågor samt gjort tolkande sammanfattningar av re-
spondenternas utsagor, vilka de sedan kunnat verifiera eller falsifiera.  
 
Intervjuerna spelades in på en MP3-spelare för att jag skulle få ett så tillförlitligt un-
derlag för utskriften som möjligt och för att jag enkelt skulle kunna gå tillbaka och 
lyssna på vad som sagts. Intervjuerna skrevs sedan ut som sammanfattningar. Samt-
liga respondenter har fått utskriften av den intervju där de medverkade för att kunna 
verifiera densamma tillsammans med ett följebrev, där de uppmanades att kontakta 
mig för den händelse att jag missförstått något. I brevet fanns också mina kontakt-
uppgifter. Två vuxna respondenter har aktivt verifierat uppgifterna. I ett fall gjorde jag 
par mindre ändringar av ordval och innehåll i samråd med min handledare. Övriga re-
spondenter har valt att inte kontakta mig, vilket jag tolkar som ett godkännande av ut-
skriften.  
 
De olika intervjuerna ger en huvudsakligen samstämmig bild av Transtenskolans 
mentorskapsmodell och dess betydelse för elevernas utveckling och lärarnas arbets-
mönster. Urvalet av respondenter har också triangulerats så att flera kategorier av 
berörda har fått ge sin bild av den aktuella mentorskapsmodellen. Jag har själv för-
sökt hålla mig så neutral som möjligt vid datainsamling och analys. I de fall jag har 
kunnat upptäcka skillnader mellan respondenternas utsagor har dessa redovisats, 
och jag har också fördjupat mig i dessa frågeställningar, såsom skillnaden mellan 
klassföreståndarmodellen och mentorskapsmodellen, arbetet med livskunskapen 
samt anknytningen mellan mentorerna och deras mentorselever, i resultatredovis-
ningen och diskussionsavsnittet. I min analys av intervjuutsagorna har elevernas 
upplevelser fått försteg framför de vuxnas i dylika fall, eftersom det är de som är mål-
gruppen för mentorskapsmodellen och förutsätts dra nytta av den.  
 
Som komplement till intervjuerna har jag triangulerat delar av insamlade data genom 
dokumentanalys (se även 2.1 och 2.6). Samstämmigheten mellan intervjudata och de 
olika dokumenten är vanligen god. I de fall jag har kunnat upptäcka skillnader har 
dessa redovisats. Vad gäller skillnader mellan rektors och lärarnas berättelser har jag 
försökt göra en tolkning mot bakgrund av såväl de olika berättelserna som de analys-
erade dokumenten. Jag tycker mig inte ha kunnat spåra någon medveten skön- eller 
svartmålning av mentorskapsmodellen och de resultat skolan nått med denna. Däre-
mot kan det finnas inslag av önsketänkande vad gäller exempelvis rektors analys av 
den positiva utvecklingen av elevernas kunskapsmässiga och sociala resultat efter 
införandet av mentorskapsmodellen samt i elevernas upplevelse av anknytningen 
mellan dem och deras mentorer. För att möjligaste mån säkerställa att så inte är fallet 
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har jag i min analys använt mig av de kvantitativa data som finns att tillgå, såsom ele-
vernas enkätsvar, Transtenskolans kvalitetsredovisning och analysverktyget Salsa, 
och låtit dem få en framträdande plats i tolkningen av materialet. 
 
Man kan diskutera vilken betydelse det motstånd mot eget och elevernas deltagande 
i intervjuerna som jag uppfattade ifrån lärarna, liksom snedvridningen av urvalet av 
lärare och elever samt den slumpmässiga fördelningen av elever på intervjugrupper, 
har haft för resultatet. Jag bedömer dock att dessa förhållanden huvudsakligen upp-
vägs av den övervägande samstämmigheten i utsagorna och mellan intervjuutsagor 
och dokument samt den otvungna och spontana atmosfär som slutligen kom att präg-
la intervjuerna (se även 4.1). 
 
Undersökningens slutsatser bygger på respondenternas utsagor i relation till mina 
forskningsfrågor, med tyngdpunkt på elevernas berättelser, samt på en jämförelse 
mellan intervjuutsagorna och relevanta dokument. I diskussionsavsnittet hämtar jag i 
mitt resonemang även stöd ifrån den refererade litteraturen. 
 
 

2.6 Analys 
För att få en helhetsbild av Transtenskolans mentorskapsmodell och hur respondent-
erna upplever att denna påverkar elevernas utveckling och lärarnas arbetsmönster 
strukturerade jag intervjumaterialet i en allmänt deskriptiv del och i övrigt i enlighet 
med mina forskningsfrågor. Därefter jämförde jag de olika intervjuerna i syfte att fast-
ställa likheter och skillnader i berättelserna. I tolkningen och analysen av utsagorna 
lade jag, på grund av att det är de som är målgruppen för mentorskapsmodellen och 
förutsätts dra nytta av den, särskild tonvikt vid elevernas berättelser och deras be-
skrivning av och uppfattning om mentorskapets roll i deras utveckling.  
 
Utsagorna om mentorskapets betydelse för elevernas kunskapsmässiga utveckling 
jämfördes med Skolverkets analysverktyg Salsa, där jag särskilt fokuserade på ut-
vecklingen av Transtenskolans betygsresultat i år 9 sedan mentorskapet infördes och 
därefter jämförde denna med åren före mentorskapets införande, samt med skolans 
kvalitetsredovisning för år 2006 och rektors projektrapport. Utsagorna om mentorska-
pets betydelse för elevernas sociala utveckling jämfördes med skrivningarna i rektors 
projektrapport och resultatet av skolans interna trivselenkät i år 9 från år 2003, dvs. 
innan mentorskapet infördes, samt 2005 och 2006. För att kunna analysera resultatet 
av trivselenkäten och lättare se eventuella skillnader i elevernas svar förde jag över 
delar av svarsalternativen i en matris. 
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3 Resultat 
Denna uppsats syftar till att undersöka huruvida mentorskap i grundskolan kan vara 
ett sätt för skolan att förbättra sin verksamhet i riktning mot uppdraget vad avser elev-
ernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. Den syftar också till att undersöka 
hur skolledningen kan främja detta arbetssätt genom att anpassa skolans organisat-
ion och försöka påverka lärarnas förståelse av ovan nämnda uppdrag och därmed 
deras arbetsmönster i den praktiska undervisningen och i planeringen och uppfölj-
ningen av den dagliga verksamheten. Nedan följer de resultat ifrån mina analyser av 
intervjuer och dokument som kan tänkas belysa detta.  
 

3.1 Mentorskap på Transtenskolan, bakgrund och beskrivning 
 
3.1.1 Transtenskolan, en kort bakgrund 
Transtenskolan har, enligt rektor, ett relativt tungt upptagningsområde med en socio-
ekonomisk problematik som kan ses som typisk för en landsortsskola. Skolan tar 
också emot asylsökande och kommunplacerade ungdomar, och det finns underligg-
ande strömningar av motsättningar mellan elever från olika områden och med olika 
bakgrund. Rektor arbetar aktivt för att på olika sätt involvera elevernas föräldrar i 
skolans verksamhet. 
 
Andan bland skolans lärare är, enligt såväl rektor som några av lärarna, relativt tradi-
tionell och konservativ. I den gamla organisationen hade varje klass om 25 – 27 elev-
er två klassföreståndare. Rektor anser att skolan hade stora problem med att följa 
upp arbetet med elever med svårigheter, och det ligger i skolans tradition att elever 
med särskilt stora svårigheter undervisas avskilt ifrån de övriga. Ingen i personalen 
hade något helhetsansvar för varken dem eller andra elever med stödbehov.  
 
Transtenskolan rymmer för närvarande ca 480 elever men är dimensionerad för max-
imalt 400 elever, en omständighet som rektor och några av lärarna menar påverkat 
och påverkar arbetssättet. Skolan har, enligt rektor, ett vikande elevunderlag, vilket 
kommer att möjliggöra organisationsförändringar som i sin tur kan främja modernare 
arbetssätt, inte minst på grund av att lokaler frigörs. Det vikande elevunderlaget med-
för dock också nackdelar såsom personalnedskärningar. Det senare kommer, befarar 
rektor, att försena utvecklingen av skolan i och med att det är de senast anställda lär-
arna, vilka inte är fostrade i den på Transtenskolan rådande kulturen, som får sluta.  
 
Transtenskolan är för närvarande indelad i tre arbetslag, vilka leds av tre arbetslags-
ledare. Av kvalitetsredovisningen och rektors projektrapport framgår att ambitionen är 
att lärarna undervisar i det egna arbetslaget i så stor utsträckning som möjligt och att 
det är arbetslagen som har det huvudsakliga ansvaret för elevvården. Några av lärar-
na berättar att utbyte av information mellan ämneslärare och mentorer samt överens-
kommelser om stöd främst sker vid arbetslagsträffarna. De beklagar dock att detta in-
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te fungerar som tänkt i och med att de inte känner eleverna i det egna laget i önsk-
värd utsträckning. Något samarbete mellan lärarna om undervisningen förekommer 
inte heller i någon större omfattning, ”Arbetslagen är en pappersprodukt.” (Ur lärarinter-
vju 2). Det förändringsarbete som pågår nu syftar dock främst till, vilket både rektor 
och några av lärarna framhåller och ser som något eftersträvansvärt, att förändra och 
utveckla arbetslagsorganisationen så att lagen mer självständigt kan arbeta mot mål-
uppfyllelse enligt kurs- och läroplaner. En viktig beståndsdel i detta arbete, menar 
rektor och även en del av lärarna, är en utökning av antalet arbetslag, vilket i sin tur 
tillsammans med vikande elevunderlaget skulle minska antalet elever och klasser per 
lag. En sådan omorganisation är nära förestående. 
 
 
3.1.2 Transtenskolans modell för mentorskap 
 
3.1.2.1  Syftet med Transtenskolans mentorskap 
 
Ansvarsfördelning och helhetsansvar för ökad måluppfyllelse 
Rektors syfte med Transtenskolans mentorskapsmodell är att mentorerna ska ha ett 
helhetsgrepp om sina mentorselevers hela skoldag och deras fostran, det vill säga att 
mentorskapet syftar till att främja elevernas både kunskapsmässiga och sociala ut-
veckling. Ett par av lärarna uttrycker samma sak lite vagare, i termer av att stötta ele-
verna. Mentorn ska, vilket tydligt framgår av både rektors och lärarnas utsagor, ha en 
samlad kunskap om elevernas skolgång och ha helhetsansvaret för allt arbete och al-
la kontakter i arbetet runt eleverna.  
 

Det är ju helheten här i skolan. Hela skoldagen /---/ är det mentorn som ska sitta inne 
med de samlade kunskaperna kring skolgången, men självklart också kring fritiden  
/---/, ha sån bra kontakt med föräldern att man har den samlade bilden av eleven, helt 
enkelt, så att man tillsammans med förälder och elev sen ska kunna jobba på ett så 
bra sätt runt den här eleven som möjligt för att nå så många mål som möjligt enligt 
läroplan och kursplaner. (Ur intervju med rektor). 

 
Den tydliga fördelningen av eleverna mellan mentorerna och totalansvaret för de eg-
na mentorseleverna är det syfte som både rektor och lärare trycker hårdast på, ”/---/ 
för att veta vem som har ansvar för vad, så att inte eleverna faller mellan stolarna. 
Det är det som är tanken.” (Ur lärarintervju 1), och enligt rektor ska detta möjliggöra att 
eleverna når målen i kurs- och läroplaner på bästa sätt. Några av lärarna uttrycker 
också att fokus i arbetet med mentorskap ligger på elever med svårigheter. Eleverna 
uppfattar att syftet med mentorskapet är att mentorerna i största allmänhet ska ta lite 
mer ansvar för dem.  
 
Individuell uppföljning och handledning 
Mentorskapet ses av rektor och några lärare som en förutsättning för att bland annat 
arbetet med elevernas individuella utvecklingsplaner, IUP, ska fungera, även om det-



53 

 

ta är ett inslag i arbetet som tillkommit under senare tid. Några av lärarna menar ock-
så att mentorskapet är en förutsättning för organisationen runt Transtensonsdagen 
(se nedan). De tror att en av ursprungstankarna kan ha varit att mentorn skulle ha en 
mer handledande roll i den mindre gruppen.  
 
Eleverna framhåller att mentorn är den som ska ansvara för utvecklingssamtalen och 
kontakta hemmet om eleven inte skött sig. Ett par av eleverna ser också mentorn 
som en hjälp att organisera skolveckan. 
 
Social utveckling 
Elevernas utsagor tyder på att de ser annorlunda på huvudsyftet med mentorskap än 
vad de vuxna gör. Eleverna trycker samstämmigt på att mentorn är en vuxen som de 
kan vända sig till i olika frågor, framför allt av social karaktär.  
 
3.1.2.2 Organisation 
Rektor och lärarna berättar att skolans nuvarande organisation innebär att alla lärare 
är mentorer. Vanligen delar två lärare på mentorskapet för en klass, och varje mentor 
har ansvar för mellan fyra och tjugo elever. Mentorerna träffar sina mentorselever un-
der mentorstiderna i samband med Transtensonsdagen. 
 
Intervjuutsagorna visar att de flesta lärare har sina mentorselever i ordinarie under-
visning och då har ytterligare tillfällen till kontakt med sina mentorselever. Det finns 
dock lärare som inte undervisar sina mentorselever, och för dem blir mentorstiderna 
under Transtensonsdagen det enda tillfälle då de träffar sina elever på ett naturligt 
sätt. Någon särskild individuell handledningstid finns inte för eleverna utöver utveck-
lingssamtal och eventuella elevvårdsmöten.  
 
Några elever med särskilt stora stödbehov bildar en egen undervisningsgrupp. Dessa 
elever kommer ifrån olika klasser och har en mentor som undervisar dem i huvudsak-
ligen basämnena. Denne mentor ansvarar för sina elever under större delen av skol-
veckan i samarbete med mentorerna i ursprungsklasserna och elevernas kontaktper-
soner i den kommunala ”Slussen”. 
 
3.1.2.3 Syftet med Transtensonsdagen 
Den timplanelösa Transtensonsdagen ingår som en central del i Transtenskolans 
mentorskapsmodell. Av rektors intervjuutsaga och projektrapport framgår att tanken 
bakom denna dag är att eleverna självständigt ska planera och genomföra sina studi-
er i samarbete med sin mentor. Detta tänks bland annat främja elevernas inflytande, 
ansvarstagande och självständighet samt en individualisering av undervisningen.  
 
Transtensonsdagen inramas av en längre mentorstid om 60 minuter först på morgon-
en och en kortare dito om 15 minuter sist på dagen. Den mentorstid som inleder dag-
en är tänkt att rymma planering av Transtensonsdagen, mentorstid, klassråd, livskun-
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skap och läsning av skönlitteratur. Flertalet av lärarna och eleverna uppger också att 
tiden i stor utsträckning används till information och ibland uppföljning av närvaron. 
Inför mentorstiden förväntas eleverna ha förberett en planering för arbetet under dag-
en, vilken de sedan ska skriva in i en planeringsbok efter att ha diskuterat den med 
sin mentor. Mentorstiden vid dagens slut används för utvärdering och uppföljning av 
dagens arbete. Rektor uppger att eleverna under mentorstiden träffar sina mentorer i 
olika konstellationer, men utsagorna ifrån elever och lärare tyder på att mötena oftast 
sker i helklass. 
 
3.1.2.4 Mentorns ansvar 
Både rektor och lärarna berättar att mentorerna har totalansvaret för allt arbete runt 
de egna eleverna. All information, såväl positiv som negativ, ska meddelas mentorn, 
och denne ansvarar sedan för all uppföljning av resultat och betyg, inklusive event-
uell kontakt med hemmen, åtgärdsprogram och olika former av elevvårdande insats-
er i samarbete med elevvårdsteamet, samt för utvecklingssamtalen. ”Mentorn får ald-
rig släppa eleven.” (Ur intervju med rektor). Rektor tillägger att även dokumentationsan-
svaret ligger på mentorn. Förutom de formella inslagen i mentorskapet har mentorn 
också ansvar för att följa upp elevernas sociala situation och utveckling när hon träff-
ar dem under veckan.  
 
3.1.2.5 Avgränsning av mentorsrollen 
Såväl rektor som lärarna berättar att det inte finns någon officiell avgränsning av 
mentorernas ansvar för sina elever, utan mentorerna förutsätts arbeta med eleverna i 
alla frågor, även om en viss avgränsning sker naturligt i samarbetet med elevvårds-
teamet. Några lärare uppger också att det finns en gränsdragning vid mobbnings-
problematik. Sådana ärenden hanteras enbart av en så kallad trygghetsgrupp.  
 
 
3.1.3 Mentorskapet och elevernas kunskapsmässiga utveckling 
 
3.1.3.1 Löpande uppföljning av elevens kunskapsmässiga utveckling 
Den löpande uppföljningen med varje elev i respektive ämne görs normalt av ämnes-
läraren. I de fall en elev får svårigheter i ett ämne söker mentorn däremot aktivt upp 
eleven under skoldagen för att diskutera den uppkomna situationen och lämpliga åt-
gärder. Vad gäller lärare som undervisar en mindre grupp elever under en stor del av 
veckan sker uppföljningen i de olika ämnena mer naturligt. Av en elevutsaga framgår 
också att mentorn får en mer aktiv roll i upprättande av åtgärdsprogram eller liknande 
i händelse av att en elev skulle komma att sakna betyg i ett ämne.  
 
Lärarnas utsagor visar att de upplever att tiden för aktiv uppföljning av alla elevers 
kunskapsutveckling inom ramen för mentorskapet inte finns, förutom vad gäller in-
hämtande av information i samband med arbetslagens möten, och detta bekräftas av 
eleverna, som menar att mentorskapet inte får genomslag i undervisningen i stort. En 



55 

 

omständighet som upplevs om problematisk av både lärarna och rektor är att lokaler-
nas storlek inte medger att mentorerna arbetar med enbart sina egna elever under 
mentorstiderna. Även i de fall uppdelning i grupper sker arbetar mentorerna normalt 
inte med sina mentorselever som individer utan som en del av mentorsgruppen, vilk-
et även ett par av eleverna framhåller. 
 
3.1.3.2 Utvecklingssamtalen 
Av lärarnas och elevernas berättelser framgår att mentorerna huvudsakligen arbetar 
med uppföljningen av elevernas individuella kunskapsutveckling i samband med ut-
vecklingssamtalen.  
 
3.1.3.3 Transtensonsdagen 
Eleven förutsätts planera relativt självständigt inför Transtensonsdagen. Av rektors 
projektrapport kan utläsas att denna planering tänks ske i samarbete med mentorn, 
och av rektors berättelse framgår att elevens självständighet och inflytande betonas 
starkt. Utsagorna ifrån lärare och elever tyder på att eleverna i allt väsentligt bestäm-
mer innehållet i dagen själva utifrån de givna förutsättningarna och därefter endast 
visar planeringen för sin mentor, som godkänner den, även om det kan förekomma 
att mentorn föreslår val av uppgifter eller svårighetsgrad. I de fall krav på att eleverna 
ska ha förberett dagen inte ställs kan planeringen, särskilt i skolår 7 och 8, uppta 
större delen av mentorstiden på morgonen. Ett par av eleverna berättar att de ur-
sprungligen uppfattade att dagen skulle användas till fördjupning i de olika ämnena 
men att den stora majoriteten av eleverna använder den till läxläsning och förberedel-
se inför prov. Det förekommer också olika former av manipulationer av den av ment-
orn godkända planeringen.  
 
Personalen på Transtenskolan är, vilket framkommer av såväl rektors och lärarnas 
intervjuutsagor som av rektors projektrapport, medveten om att inte alla elever klarar 
det ansvarstagande som krävs för en meningsfull Transtensonsdag. För dessa elever 
tar mentorn ett större ansvar och styr, vanligen i samråd med föräldrarna, över inne-
hållet i dagen i högre grad. På samma sätt intar mentorn en mer aktiv roll i planering-
en av dagen för de elever som saknar godkända betyg i något ämne.  
 
3.1.4 Mentorskapet och elevernas sociala utveckling 
Rektorn anser att en god social utveckling och trygghet är en förutsättning för att un-
dervisningen ska fungera och hänvisar också till forskning som visar att mentorskap 
främjar elevernas trygghet. Det finns ett flertal formella och informella inslag i Tran-
stenskolans arbete med elevernas sociala utveckling.  
 
3.1.4.1 Livskunskap 
Det inslag i mentorskapet som, enligt rektor och lärarna, mer direkt syftar till att främ-
ja elevernas sociala utveckling är livskunskapen. Det finns ett grundmaterial och en 
plan för innehållet i livskunskapen som lärarna kan utgå ifrån i sin planering, och lär-



56 

 

arna menar att huvuddelen av arbetet med den sociala utvecklingen sker inom ramen 
för detta ämne. Ett par av lärarna och eleverna framför åsikten att livskunskapen till 
viss del är överflödig, i och med att de flesta eleverna redan omfattar de värderingar 
som livskunskapen syftar till att lyfta fram. 
 

Jag tror att många elever känner ibland att det är väldigt meningslöst att diskutera för 
man vet /---/ att de har de värderingar som samhället egentligen kräver att de ska ha. 
(Ur lärarintervju 1). 

 
Några av lärarna menar dock att livskunskapen är ett viktigt inslag för elever med 
svårigheter av olika slag och att hela skolan borde arbeta med ett givet tema sam-
tidigt för att få riktigt genomslag i arbetet.  
 
Rektor uppger att livskunskapen i år 7 framför allt syftar till att utveckla relationerna 
inom klassen och att tiden sedan används till att täcka olika övergripande teman i lä-
roplanen. Materialet upplevs dock av lärarna som alltför omfattande i förhållande till 
den tillgängliga tiden och de många olika moment som mentorstiden förväntas täcka, 
vilket gör att livskunskapen lätt kommer på undantag, ”/---/ nu är det lite styvmoderligt 
behandlat”. (Ur lärarintervju 2). I vilken utsträckning det tänkta materialet kommer till an-
vändning varierar mellan klasserna. Många lärare använder också eget material, och 
dessutom upptar aktuella händelser i klassen och på skolan en stor del av utrymmet. 
Intervjuutsagorna från rektor och lärare tyder på att många lärare tycker att livskun-
skapen är ett tungt inslag i arbetet, och av elevernas utsagor framgår att livskunskap-
en i åtminstone år 9 för en undanskymd tillvaro. Vad gäller elever med stor social 
problematik menar en lärare att det anvisade materialet inte alltid är relevant. 
 
3.1.4.2 Löpande uppföljning av elevernas sociala utveckling 
Enligt rektor åligger det mentorerna att följa upp elevernas sociala situation och ut-
veckling löpande under veckan. Enligt lärarna sker det för normaleleven huvudsak-
ligen i samband med att mentorn träffar henne i den ordinarie undervisningen, men 
av elevernas utsagor framgår även att mentorerna framför såväl positiv som negativ 
kritik till enskilda elever och till klassen som helhet i samband med mentorstiderna. 
Av elevutsagorna framgår också att samtalen mellan mentorn och hennes elever kan 
beröra såväl frågor relaterade till skolan och undervisningen som till fritiden. För lära-
re som arbetar med elever med särskilt stora stödbehov handlar det huvudsakliga ar-
betet under veckan om elevernas sociala situation. 
 
Eleverna berättar att ämneslärarna vid behov talar med dem om deras resultat och 
beteende. I elevernas och ett par av lärarnas utsagor framstår lärarna som mer akti-
va i denna fråga i sin egenskap av ämneslärare än i sin roll som mentorer. 
 
Rektor trycker på vikten av dialog och konsekvenser i arbetet med eleverna. Dåligt 
uppförande ska ge någon form av konsekvens, och han lyfter fram betydelsen av att 
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samtlig personal intar samma förhållningssätt i fostransfrågor. ”Är det bestämt nån-
ting så måste alla mentorer ställa upp på det.” (Ur intervju med rektor). Han tycker sig se 
att de vuxna på skolan varit framgångsrika i de frågor de gemensamt och konsekvent 
har drivit, även om det kan ta tid att nå resultat, i normalfallet tre år på grund av att 
det är den tid en kull elever som levt under den gamla ordningen finns på skolan.  
 

Skolan blir ju aldrig bra förrän alla drar åt samma håll, och här har ju mentorn en jätte-
viktig roll. (Ur intervju med rektor). 

 
Även arbetet med elevernas sociala utveckling försvåras av tidsbrist och otillräckliga 
lokalerna. Detta framkommer delvis av rektors berättelse, men framför allt lärarna 
framhåller att det är svårt att skapa en nära relation till de egna eleverna och att dis-
kutera olika frågor med dem i mindre grupper eller individuellt. Vid akuta problem får 
mentorn, på samma sätt som beskrivits ovan, söka upp eleven under skoldagen.  
 
Eleverna berättar att mentorerna har en viktig roll när det gäller att reda ut och följa 
upp olika typer av konflikter där eleverna är involverade, framför allt om dessa före-
kommer inom den egna klassen, samt dåligt uppförande i största allmänhet. I sådana 
situationer samtalar mentorerna med berörda elever och kontaktar eventuellt hem-
men.  
 
 

3.2 Skolledningens främjande av mentorskapet 
 
3.2.1 Transtenskolans struktur 
När skolan införde mentorskap och livskunskap ersattes klassrådstiden av mentors-
tid. Samtidigt utökades tiden ifrån 30 till totalt 75 minuter fördelade på två tillfällen om 
60 respektive 15 minuter, vilka inramar den timplanelösa Transtensonsdag som inför-
des i samma skede.  
 
Klassbegreppet finns kvar, men begreppet klassföreståndare ersattes av mentor, 
även om en del elever fortfarande använder det tidigare begreppet. Två mentorer är 
knutna till varje klass. 
 
 
3.2.2 Initiering av mentorskapet 
När nuvarande rektor tillträdde hösten 2002 präglades skolan, enligt hans utsago, av 
en orolig och otrygg stämning. Han bedömde då att Transtenskolan måste förändra 
sitt arbetssätt. Under det följande läsåret initierade han mentorskapet genom att pre-
sentera sin vision för skolan. Personalen uppmanades att inkomma med egna för-
slag, och när inga sådana framfördes utarbetade rektor en egen utvecklingsplan med 
en vision, en profil och ett motto för Transtenskolan. I denna vision och profil ingår 
bland annat mentorskap, kamratstödjare, faddersystem, livskunskap och en timpla-
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nelös onsdag benämnd Transtensonsdagen. Någon särskild kompetensutveckling i 
livskunskap och mentorskap, varken externt eller internt, skedde inte, enligt rektor på 
grund av resursbrist. 
 
 
3.2.3 Implementering av mentorskapet 
Implementeringen av rektors mentorskapsmodell enligt ovan påbörjades i samband 
med höstterminsstarten 2003. I arbetet med att introducera livskunskapen tog rektor 
hjälp av externa aktörer. En plan för arbetet med livskunskapen togs fram. Någon 
särskild kompetensutveckling vad avser mentorskapet i detta skede omnämns inte.  
 
Rektor betonar att han i löne- och medarbetarsamtalen följer upp hur den enskilde lä-
raren fyller sin roll som mentor och arbetar med elevinflytande samt med dokumenta-
tion.  
 
 

3.3 Lärarnas förståelse av mentorskapet och dess roll i elevernas kun-
skapsmässiga och sociala utveckling 

 
3.3.1 Institutionalisering 
Rektor uppger att det har tagit nästan tre år för mentorskapsmodellen att bli accepte-
rad av personalen. Mentorskapet är fortfarande inte oomstritt på skolan, men det 
finns numera inte något öppet motstånd. Många lärare upplever att arbetet som men-
tor är krävande. Denna bild bekräftas av lärarnas utsagor. Lärarna upplever i skiftan-
de grad och av olika anledningar att såväl mentorsansvaret och livskunskapen som 
Transtensonsdagen tar mycket kraft i anspråk. Vilken arbetsbörda en lärare upplever 
kan vara relaterat till klassens karaktär och betygssituation men också, framför allt, till 
den vuxnes inneboende förmåga att skapa relationer och se den enskilde eleven.  
 

/---/ det har blivit tyngre och tyngre att vara mentor, för det blir fler ärenden, tyngre 
ärenden och det krävs mer och mer för att vara mentor i dag. Dessutom har den här 
livskunskapen plockats in och det bara tas för givet att folk ska kunna hantera och 
planera sådana frågor. Ja, det blir mer och mer stora bitar /---/. (Ur lärarintervju 2). 

 
Helhetsintrycket av lärarnas berättelser är dock att de accepterar mentorskapsmodel-
len med det huvudsyfte det har i dag, med tyngdpunkt på strikt helhetsansvar för de 
egna mentorselevernas skolsituation, och att flertalet av dem också har en underligg-
ande medvetenhet om ett behov av utveckling av mentorsrollen.  
 

Nu är det ju tydligare. Man tar ju mer reda på vad som händer runt just mina elever. 
Det är ju bättre /---/ än att bara ha klassföreståndarskap. /---/ Det blir tydligare vem 
som har ansvaret för dem, och man lär ju känna dem lite bättre. Men visst, det är inte 
så stor skillnad. Vi har inte utvecklat det så mycket på den här skolan. (Ur lärarinter-
vju 2). 
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Rektor förutspår att det kommer att dröja ytterligare cirka tio år innan mentorskapet 
fullt ut fungerar som tänkt på grund av att den nu rådande kulturen först måste för-
ändras.  
 
 
3.3.2 Lärarnas förståelse av mentorskapets innebörd 
De lärare som arbetade på Transtenskolan när mentorskapet infördes uppger att de 
inte fick någon fortbildning i vad mentorsrollen innebar inför införandet av detta arb-
etssätt. Ett par av lärarna understryker att kollegiet inte heller har fört interna diskus-
sioner om mentorsrollen för att definiera dess innebörd på Transtenskolan. Lärarna 
uppger i stort sett samstämmigt att de inte upplever att deras arbete som mentorer i 
någon högre grad skiljer sig ifrån deras tidigare arbete som klassföreståndare.  
 
 
3.3.3 Lärarnas arbetsmönster 
Rektor tror inte att lärarnas dagliga arbete har förändrats så mycket till följd av införan-
det av mentorskap. Den största skillnaden tycker han består i att lärarna tar mer ansvar 
för eleverna än förut. Dokumentationen har också förbättrats, och medvetenheten om 
vikten av dokumentation har över lag blivit bättre, vilket underlättar elevvårdsarbetet. 
 

Frågar du de äldre lärarna här på skolan så säger de att det inte är någon skillnad. 
Frågar du de yngre lärarna eller mig så säger jag att det är skillnad. Inte någon jätte-
skillnad, utan det här är ju en lång process, men skillnaden är ju den att läraren tar 
mer ansvar för sina elever i dag, glasklart. /---/ De känner ett ansvar, och det är be-
tungande för många. Jädrigt tungt tycker en del att det är. (Ur intervju med rektor). 

 
3.3.3.1 Samarbete med kolleger 
Rektors berättelse visar att han ser en tydlig koppling mellan arbetslagens sätt att 
fungera och mentorskapet. Arbetslagen arbetar med elevvård en gång i veckan, men 
detta sker enligt rektor utan tydlig koppling till mentorskapet. Han anser att lärarnas 
samarbete runt eleverna har utvecklats men att det finns mycket kvar att göra i det 
avseendet. Han tror däremot att den mer strikta fördelningen av ansvar för de egna 
mentorseleverna har lett till att arbetsbördan blivit jämnare fördelad, något som be-
kräftas av lärarnas utsagor. Ett par lärare tycker sig dock se att kolleger ibland ore-
flekterat överlåter allt till mentorn, även ärenden de skulle kunna hantera själva.  
 
Rektor tycker sig se att samarbetet mellan lärarna har förbättrats något även till följd 
av att de måste samarbeta kring organisationen av Transtensonsdagen. Detta leder, 
enligt hans mening, till att lärarna pratar med och lär av varandra.  
 
3.3.3.2 Uppföljning av elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling 
Rektor berättar att lärarna numera vanligen ensamma genomför utvecklingssamtalen 
med sina mentorselever. Tidigare var de alltid två vid dessa samtal. 
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Flertalet av lärarna önskar mer tid tillsammans med enbart de egna mentorseleverna 
för att kunna utveckla relationerna med dem, i grupp eller individuellt, även om en del 
av dem ändå upplever att mentorstiderna ger dem vissa möjligheter till detta. I dags-
läget tar arbetet med elever med svårigheter den mesta tiden, och de som fungerar 
bra i skolan får relativt lite av mentorernas tid. Ett sätt att lösa detta problem skulle 
kunna vara, föreslår några av lärarna, att separera livskunskapen ifrån mentorstiden, 
vilket de också menar skulle höja kvaliteten på livskunskapen. 
 
Vad gäller handledning av elever individuellt eller i smågrupper framhåller några av 
lärarna att det ingår som en naturlig del i läraryrket och inte i sig är knutet till mentor-
skap, och lärarnas berättelser visar också att de tycker att det ibland är svårt att av-
göra om de arbetar med handledning i sin egenskap av mentorer eller som ämneslär-
are. Lärarnas berättelser tyder på att många lärare ser IUP som ett värdefullt verktyg 
i mentorskapet och att IUP:n också hjälper lärarna att strukturera arbetet med uppfölj-
ningen av även de duktigare elevernas utveckling.  
 
Eleverna uppger samstämmigt att de upplever att de skulle kunna vända sig till sin 
mentor i vilken fråga som helst. Samtidigt berättar de att de vanligen väljer att vända 
sig till berörd lärare om det gäller en ämnesspecifik fråga. 
 
3.3.3.3 Klassföreståndarskap kontra mentorskap 
De lärare som arbetade på skolan innan mentorskapet och Transtensonsdagen inför-
des uppger att deras arbete som mentorer eller deras tänkande runt arbetet inte 
nämnvärt skiljer sig ifrån arbetet som klassföreståndare.  
 

Det är ju inte mer arbete som mentor än vad det var som klassföreståndare /---/. Det 
är ju det man har gjort genom tiderna. Det enda är väl att vi har våra mentorstider nu, 
men vi hade ju klassråd innan. (Ur lärarintervju 1).  

 
Lärarna följde upp sina elevers utveckling på ett liknande sätt som i dag, hade föräld-
rakontakter och samtalade med eleverna i olika frågor som berörde undervisningen 
och det sociala klimatet. Att det sistnämnda numera till största delen sker inom ram-
en för det mer uttalade ämnet livskunskap upplevs av några lärare som den största 
skillnaden. En av lärarna understryker kraftigt att lärarnas roll och arbete snarare 
styrs av de riktlinjer skolan får i form av läroplaner etc. samt den organisation lärarna 
verkar i och de förutsättningar denna organisation ger dem.  
 
Rektor och lärarna uppger att eleverna inte upplevde att övergången till mentorskap 
och mentorstid innebar någon skillnad för dem jämfört med klassföreståndarmodellen 
och klassrådstiden. Några av lärarna anser också att huvudinnehållet i mentorstiden 
inte har någon direkt koppling till mentorskapet. De elever som nu går i skolår 9 har 
inte upplevt den gamla modellen och kan därför inte jämföra. Några av eleverna upp-
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fattar dock sin mentor mer som en klassföreståndare, eftersom h-n inte skiljer på vil-
ka elever som är h-s mentorselever och de andra.  
 
 

3.4 Fyller mentorskapet på Transtenskolan sitt syfte? 
Resultatet visar att syftet med Transtenskolans mentorskapsmodell är att stödja elev-
ernas kunskapsmässiga och sociala utveckling genom en ökad fokusering på individ-
en och hennes utveckling. De inslag i mentorskapsmodellen som tydligast syftar till 
att åstadkomma detta är betoningen av mentorernas totalansvar för sina mentorsele-
vers hela skolsituation, livskunskapen och Transtensonsdagen med mentorstiden. 
Jag bedömer att tyngdpunkten i skolans arbete i dag ligger på mentorernas tydliga 
ansvar för elevens hela skolsituation och en strikt uppdelning mellan lärarna av vilka 
elever de ansvarar för samt på planeringen inför Transtensonsdagen. 
 
3.4.1 Elevernas kunskapsmässiga utveckling 
Huruvida Transtenskolans mentorskapsmodell har påverkat elevernas kunskapsmäs-
siga utveckling är svårtolkat. Vad gäller lärarnas uppföljning av elevernas kunskaps-
utveckling bedömer jag att mentorskapet för normaleleven vanligen inte innebär någ-
on skillnad jämfört med klassföreståndarmodellen vad gäller kunskapsuppföljningen. 
För elever med svårigheter tycks dock mentorskapet och mentorns strikta uppfölj-
ningsansvar innebära en förbättring jämfört med den tidigare organisationen. Beträff-
ande elevernas kunskapsmässiga utveckling mätt i betygsresultat bedömer jag att 
mentorskapet har en viss påverkan i positiv riktning, både vad gäller elevernas kun-
skapsutveckling generellt och vad gäller elever med svårigheter och deras möjlighet-
er att nå godkänt i basämnena. För normaleleven tycks dock lärarnas förhållningssätt 
och deras relationer med eleverna i undervisningen ha större inflytande.  
 
Det inslag i Transtenskolans mentorskapsmodell som utgörs av Transtensonsdagens 
timplanelösa arbete tycks inte direkt påverka elevernas kunskapsutveckling. Däremot 
bedömer jag att detta inslag för normaleleven indirekt kan påverka kunskapsutveck-
lingen genom att främja hennes motivation och självständighet. Det framstår dock 
som tveksamt i vilken utsträckning detta inslag främjar kunskapsutvecklingen för ele-
ver med olika typer av svårigheter. Jag menar ändå att Transtensonsdagen kan vara 
en första början till en förändrad kunskapssyn på skolan, vilken i förlängningen kan 
komma att gynna elevernas kunskapsutveckling. 
 
3.4.1.1 Uppföljning av elevernas kunskapsmässiga utveckling 
Vad gäller mentorskapet i relation till kunskapsuppföljningen är lärarna oeniga om hu-
ruvida syftet nås. En lärare känner också starkt att h-n inte har tillräckliga kunskaper i 
övriga ämnen för att kunna sköta uppföljningen på ett tillfredsställande sätt, medan 
andra menar att detta går att hantera. Några av lärarna menar också att utvecklingen 
av lärarnas handledande roll inte skett som tänkt på grund av att tid och lokaler inte 
räcker till.  
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Utsagorna ifrån lärare och elever generellt tyder på att mentorskapet normalt inte in-
nefattar att mentorn aktivt försöker påverka planeringen av elevens undervisning och 
arbete om eleven finner sig väl till rätta i skolan. Både lärare och elever uppger att 
denna typ av samtal vanligen förs under utvecklingssamtalen. En elevutsaga visar 
dock att det förekommer att mentorn inför det nya läsåret samtalar med var och en av 
sina mentorselever om elevens ambitionsnivå under året och vilka möjligheter eleven 
har att förverkliga sina ambitioner. Några elevutsagor visar även att eleverna ibland 
har möjlighet att via mentorn få enskild information om hur det går i olika ämnen un-
der terminen, vilket eleverna upplever som positivt, eftersom de då har möjlighet att 
förbättra sig före betygsättningen. Utsagorna ifrån framför allt lärarna visar också att 
mentorerna på olika sätt intar en mer aktiv roll när det gäller elever med svårigheter.  
 

Har man de bra, självgående eleverna /---/. Kraften som mentor läggs ju inte så myc-
ket på dem, för det behövs inte. Meningen med mentorskapet var ju /---/ att man skul-
le kunna gå in mycket tidigare och stoppa problem och kunna åtgärda dem. (Ur lärar-
intervju 1). 

 
Detta kan, enligt ett par elever, också ta sig uttryck i det lilla på så sätt att mentorn är 
ett stöd i organisationen av skolveckan.  
 
Av de olika berättelserna kan man sammantaget dra slutsatsen att mentorskapet 
vanligen inte fyller sitt syfte att ytterligare främja kunskapsuppföljningen för elever 
som finner sig väl till rätta i skolan, även om ansatser till detta finns. Däremot kan 
man dra slutsatsen att mentorskapet har större betydelse för att följa upp och stimu-
lera kunskapsutvecklingen för elever med svårigheter av olika slag. Det är dock svårt 
att avgöra i vilken mån denna uppföljning har förbättrats ytterligare jämfört med klass-
föreståndarmodellen, även om en viss förbättring kan anas. 
 
3.4.1.2 Måluppfyllelse i relation till kunskapsuppdraget 
Flertalet lärare menar att kunskapsuppföljningen som en del av mentorskapet inte 
har påverkat elevernas resultat. Cirka hälften av lärarna menar att den största påver-
kansfaktorn är de ordinarie ämneslärarnas förhållningssätt i undervisningen och rela-
tionerna med eleverna där. Detta resonemang bekräftas av elevutsagorna, som visar 
att det är relationen till respektive lärare som framför allt påverkar elevernas intresse 
för och arbetsinsats i ämnena.  
 
Rektor uppger att elevernas resultat vad gäller kunskapsmålen i stort sett har visat en 
uppåtgående trend under de senaste åren och fram till vårterminen 2006, då resultat-
en åter försämrades. Han tillskriver de sämre resultaten det faktum att skolan under 
det aktuella läsåret fick göra stora neddragningar i verksamheten, även om en del av 
förklaringen skulle kunna ligga i exempelvis naturlig variation mellan årskullar. Skol-
ans genomsnittliga meritvärdespoäng ligger, enligt rektors utsaga, på länssnittet, 
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även om skolan ligger långt ned vad gäller godkända betyg i basämnena. Rektor 
poängterar i detta sammanhang att skolan, trots stora ansträngningar, inte lyckats nå 
de elever som har de allra största problemen.  
 
Rektors projektarbete visar att de elever som lämnade Transtenskolan vårterminen 
2004, den första årskullen som hade haft mentorer när de gick ut skolår 9, om än ba-
ra under ett år, ökade sitt genomsnittliga meritvärde med flera poäng jämfört med de 
elever i skolår 9 som lämnade skolan år 2003. Detta skedde trots att antalet pojkar år 
2004 hade ökat väsentligt och antalet elever med utländsk bakgrund var något större 
jämfört med år 2003. Samma ökning av det genomsnittliga meritvärdet påvisas i slut-
betygen år 2005, men detta år var andelen pojkar flera procentenheter lägre och an-
talet elever med utländsk bakgrund hade minskat.  
 
Enligt Skolverkets analysverktyg Salsa (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala Sam-
bandsAnalyser) sjönk Transtenskolans genomsnittliga meritvärdespoäng vårterminen 
2006, det läsår som enligt rektor präglades av neddragningar, till strax ovanför värdet 
år 2004 och blev väsentligt lägre än poängen år 2005. Andelen pojkar och antalet 
elever med utländsk bakgrund var detta år i stort sett desamma som år 2005. En 
jämförelse med Salsas modellberäknade värde (statistiskt beräknade betygsvärde) 
visar att Transtenskolans faktiska genomsnittliga meritvärde, från att år 2003 ha legat 
väsentligt under det modellberäknade, år 2004 låg knappt under detta, år 2005 steg 
något över och år 2006 sjönk tillbaka till några poäng under. En titt tillbaka i tiden, till 
åren före år 2004, visar att Transtenskolans negativa avvikelse ifrån det modellberäk-
nade värdet vad gäller det genomsnittliga meritvärdet under år 2004 och 2005 minsk-
ade betydligt jämfört med tidigare år med undantag av år 2001. År 2006 års avvikelse 
är även den lägre än tidigare år med undantag av år 2001. Denna analys tyder på att 
Transtenskolans mentorskapsmodell fyller sitt syfte att främja elevernas kunskapsut-
veckling generellt. 
 
Vad gäller uppnåendemålen i basämnena ökade måluppfyllelsen enligt Transtenskol-
ans kvalitetsredovisning med flera procentenheter mellan år 2003 och 2004. År 2005 
minskade den med några procentenheter men låg fortfarande något högre än år 
2003. År 2006, neddragningarnas år, minskade måluppfyllelsen i basämnena åter-
igen med flera procentenheter för att landa några procentenheter under år 2003 års 
resultat.  
 
Beträffande måluppfyllelsen för samliga ämnen visar Salsavärdena en liknande trend 
som för det genomsnittliga meritvärdet. Mellan år 2003 och 2004 ökade måluppfyllel-
sen med flera procentenheter, år 2005 ökade den något och år 2006 sjönk den igen, 
men i detta avseende till den näst lägsta sedan år 1998. Dessa resultat tycks stäm-
ma väl överens med rektors utsaga att man trots ansträngningar inte lyckats nå de 
elever som har störst svårigheter och även med utsagorna i övrigt att de elever som 
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har svårigheter trots allt gynnas något av mentorskapsmodellens strikta ansvarsför-
delning, även om analysen är osäker på grund av neddragningarna år 2006.  
 
Sammantaget visar resultatet att det är svårt att avgöra vilken betydelse mentorskap-
et på Transtenskolan har för elevernas kunskapsutveckling, särskilt som även exter-
na faktorer såsom neddragningar i skolans verksamhet har haft stor inverkan på skol-
ans arbete med kunskapsuppdraget. Tendensen tycks ändå vara att Transtenskol-
ans nuvarande mentorskapsmodell generellt påverkar elevernas kunskapsutveckling 
i gynnsam riktning men att den inte tycks ha så stor betydelse för elever med stora 
svårigheter, utom vad gäller måluppfyllelsen i basämnena, där den tycks ha en viss 
inverkan.  
 
3.4.1.3 Transtensonsdagen  
Enligt rektors projektrapport ingår Transtensonsdagen som en väsentlig del i mentor-
skapet på Transtenskolan, och planeringen inför denna ingår i mentorstiden. Syftet 
med denna dag uppges vara att främja elevernas inflytande, ansvarstagande och 
självständighet samt att skapa en mer individualiserad undervisning.  
 
En nyligen genomförd utvärdering av Transtensonsdagen, vars resultat återges i rek-
tors projektrapport, ger vid handen att majoriteten av eleverna är positivt inställda till 
denna dag. De upplever att de har möjlighet till inflytande över sin arbetssituation, tar 
större ansvar för sitt lärande och lär sig mer samt att dagen ökar deras motivation i 
skolarbetet.  
 
Av rektors och lärarnas utsagor framgår att lärarna är mer negativt inställda till Tran-
stensonsdagen på grund av att de upplever att dagen är svårarbetad och att elever-
na tar dåligt ansvar för sitt arbete. Denna senare bild bekräftas delvis av elevernas 
utsagor, där det framkommer att de flesta elever visserligen är positivt inställda till da-
gen men att arbetet ändå inte fungerar som tänkt. Enligt elevernas utsagor brister det 
i elevernas ansvarstagande för innehållet i dagen och det är många gånger oroligt på 
lektionerna, vilket eleverna har olika förmåga att hantera.  
 

Jag tycker den är bra, för då kan man ju skriva in det man behöver jobba på och så  
/---/. (Ur elevintervju 2). 

 
Det är bra att ha en dag när man själv kan välja lite grann vad man själv tycker att 
man behöver jobba med. Om man till exempel har ett prov nästa dag, då är det bra 
att kunna sitta med det. Det finns ju möjlighet att få ett eget rum om man skulle vara 
okoncentrerad, oftast i alla fall. (Ur elevintervju 2). 

 
Om man har ett prov dagen efter och man inte förstår någonting, då kan man ju ha 
det ämnet på Transtensonsdagen och få hjälp av läraren med det man inte förstår. 
Det är även så om man har läxor som man inte förstår. (Ur elevintervju 2). 
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/---/ jag tycker att det är asjobbigt att plugga och sånt på lektionerna när det springer 
folk och är pratigt hela tiden. (Ur elevintervju 2). 

 
Jag har ju hört att meningen med den var ju inte att man ska läsa läxor och prov /---/, 
det var ju bara om man var efter /---/ man skulle jobba med fördjupning och sånt där. 
Det är ingen som jobbar med fördjupningar och sånt på Transtensonsdagen, det är 
bara läxor /---/. (Ur elevintervju 2). 

 
Utifrån dessa olika bilder kan man anta att det inslag i mentorskapsmodellen som ut-
görs av Transtensonsdagen fyller sitt syfte vad gäller elevernas motivation och möj-
lighet till inflytande och att den delvis fyller sitt syfte att öka elevernas självständighet 
i sitt lärande. Utsagorna ger däremot en bild av att detta inslag i mentorskapsmodell-
en, på olika sätt för olika elever, brister vad gäller syftet att öka elevernas ansvarstag-
ande för sitt skolarbete och sin inlärning. Resultatet tyder därmed på att denna del av 
mentorskapsmodellen inte fullt ut främjar elevernas kunskapsutveckling. 
 
 
3.4.2 Elevernas sociala utveckling 
Resultatet beträffande mentorskapets påverkan på uppföljningen av elevernas socia-
la utveckling är något motstridigt.  
 
Av rektors berättelse och skolans kvalitetsredovisning framgår att personalen på olika 
sätt aktivt arbetat för att förbättra det sociala klimatet. Rektor uppger att relationerna 
på skolan över lag har blivit bättre och att bråk och oro på raster har minskat, ”Det är 
stor skillnad, det går inte att jämföra.” (Ur intervju med rektor). Han konstaterar dock att 
man inte lyckats nå eleverna med störst problematik och att dessa numera ofta ute-
blir ifrån skolan, en tendens som enligt hans utsago gäller för hela Västeuropa. 
 
Skolans arbete med elevernas sociala utveckling tycks ha haft viss framgång, men 
det är svårt att peka ut en enskild faktor som orsak till detta. Eleverna framhåller, 
även om lärarna är av annan åsikt, att de upplever en nära relation till sina mentorer 
och ser denna relation som betydelsefull, vilket jag menar har stor betydelse för i vil-
ken utsträckning de är mottagliga för påverkan från de vuxna och för deras harmonis-
ka utveckling. Jag bedömer dock att det finns anledning för skolan att uppmärksam-
ma på vilket sätt man ytterligare kan främja anknytningen mellan mentorerna och de-
ras mentorselever. Jag menar att livskunskapen har svårt att fylla sin roll på grund av 
bristande samordning och fokus vad gäller innehåll och organisation  
 
Sammantaget visar resultatet att mentorskapet på Transtenskolan tycks ha störst be-
tydelse för elevernas sociala utveckling, trivsel och trygghet. Det är dock svårt att ur 
respondenternas utsagor utläsa huruvida mentorskapets påverkan stammar ur ment-
orernas formella och förväntade insatser eller ur det faktum att de upplevs som tryg-
ga vuxna som eleverna knyter an till. Det faktum att enkäten visar att elevernas upp-
levelse av trivsel och trygghet delvis har ökat samt elevernas berättelser om den eg-
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na mentorns betydelse skulle dock kunna tyda på att mentorskapet har mer att tillföra 
vad gäller elevernas sociala utveckling än den gamla klassföreståndarmodellen.  
 
3.4.2.1 Livskunskap 
Vad gäller diskussionerna inom ramen för livskunskapen har eleverna svårt att avgö-
ra i vilken mån de påverkas, men några elever menar att de redan vet hur de ska 
uppföra sig och någon uppger att h-n därför inte lyssnar så noga. Några av lärarna 
berättar att den ursprungliga tanken med livskunskapen har vattnats ur och att den 
numera kan innehålla lite vad som helst, en beskrivning som stöds av elevernas ut-
sagor. Flera lärare ser heller ingen direkt koppling mellan mentorskapet och huvudin-
nehållet i mentorstiden, trots att livskunskapen förmodas ta en stor del av tiden i an-
språk. Några lärare efterlyser också en högre grad av styrning av innehållet i livskun-
skapen för att ämnet ska få avsedd verkan. Detta, tillsammans med det faktum att 
livskunskapen framstår som inklämd tillsammans med många olika moment under 
samlingsnamnet mentorstid, antyder att mentorskapet och arbetet med livskunskap-
en inte fullt ut fyller sitt syfte vad gäller att stödja elevernas sociala utveckling.  
 
3.4.2.2 Uppföljning av elevernas sociala utveckling 
Flera lärare ser ett samband mellan elevernas sociala utveckling och mentorskapet 
på grund av att mentorerna på olika sätt diskuterar aktuella händelser med eleverna 
och följer upp problem relativt omgående. De är dock tveksamma till om detta skiljer 
sig ifrån klassföreståndarmodellen. Även eleverna uppger att de påverkas av vad 
mentorn säger men också att samma förhållande gäller om de får påpekanden ifrån 
sina ämneslärare. De menar att det i första hand är deras uppfattning om läraren ifrå-
ga, och deras engagemang i skolan, som avgör i vilken utsträckning de tar hänsyn till 
lärarnas påpekanden.  
 

Det är samma sak (om man lyssnar på vad mentorn eller ämnesläraren säger, min 
anm.). Vissa lärare tycker man om och vissa inte, och då kanske man inte bryr sig 
lika mycket om man inte tycker om en lärare. (Ur elevintervju 3). 

 
En elevutsaga tyder å andra sidan på att det kan upplevas som viktigt att ha ment-
orns gillande, ”Man vill inte göra läraren besviken” (Ur elevintervju 1), och att detta kan 
påverka elevens beteende i vissa fall, ”/---/ då kan man ibland göra det när man vill 
vara lite duktig” (Ur elevintervju 1). Av detta kan man dra slutsatsen att det huvudsaklig-
en är de vuxnas engagemang i och relation till eleverna som är avgörande för elever-
nas sociala utveckling, inte mentorskapsmodellen i sig.  
 
Den konkreta situation där eleverna generellt tycks tillskriva mentorn störst betydelse 
är när de råkar i konflikt. Eleverna framhåller tydligt hur viktigt det är för dem att kun-
na gå till en vuxen som de upplever bryr sig om dem i sådana situationer, ”Det är vik-
tigt att det finns någon att prata med som bryr sig” (Ur elevintervju 3). 
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3.4.3 Trivsel och trygghet 
Utsagorna ifrån lärarna ger en tydlig bild av att de, trots att de tycker sig uppfatta att 
ett av syftena med mentorskapet var att mentorn och de egna mentorseleverna skul-
le bilda en mindre, tryggare grupp, inte känner att eleverna upplever någon särskild 
anknytning till sina mentorer, vilket lärarna tillskriver det faktum att de träffas för lite 
och i för stora grupper. Några lärare framhåller också att de fortfarande, parallellt 
med mentorskapet, relaterar till klassen som ”sin klass” på samma sätt som tidigare.  
 

Eftersom de går i en klass och man träffar hela klassen på den här mentorstiden /---/. 
Klassen är ju min i alla fall på något sätt, känner jag. /---/ Det är inte bara de här tolv 
eller tretton eller fjorton eleverna. (Ur lärarintervju 2). 

 
Lärarna menar att det inte finns förutsättningar för att skapa en mer nära relation mel-
lan mentorerna och deras elever, och därför anser flertalet inte heller att deras relat-
ioner till eleverna påverkas av mentorskapet, även om några uppfattar att de känner 
sina egna mentorselever något bättre än de andra eleverna.  
 

Jag skulle vilja ha mer tid med mina mentorselever en och en /---/ så jag lärde känna 
dem lite, och inte bara det där utvecklingssamtalet när jag plötsligt ska säga en mas-
sa obehagliga saker. Det skulle jag vilja ha sagt varje vecka, eller positiva saker, men 
det hinner jag aldrig. Jag skulle vilja prata med dem varje vecka, ’Hur mår du idag?’  
/---/. Eller träffa dem i mindre grupper. (Ur lärarintervju 2). 

 
Då bygger man upp en relation på ett annat sätt än när man bara dyker på dem. (Ur 
lärarintervju 2). 

 
Några av lärarna tycker sig se att olika elevgrupper drar olika nytta av mentorskapet. 
För de elever som klarar sig bra i skolan spelar det inte så stor roll om de har mentor-
er eller klassföreståndare, menar de, medan det för andra elever är viktigare att ha 
en särskild person att knyta an till. Här reserverar sig dock respondenterna genom att 
påpeka att samma förhållande rådde även förut, att en elev kunde knyta an mer till 
den ena klassföreståndaren än till den andra. På så sätt medför mentorskapet också, 
menar ett par av lärarna, att elevens möjlighet att välja en vuxen att utveckla en mer 
nära relation till har minskat. Av lärarnas berättelser kan man dra slutsatsen att ment-
orskapet inte fullt ut fyller sin funktion vad gäller att skapa mer nära relationer med 
eleverna, även om ett par lärare anser att detta inte enbart är till nackdel på grund av 
att det ökar elevernas möjligheter att välja vilken lärare de vill knyta an till.  
 
Elevernas utsagor ger en annorlunda bild av den utsträckning i vilken de knyter an till 
sina mentorer och vilken betydelse dessa har för eleverna. Eleverna uppger sig vara 
nöjda med att ha mentorer och ser generellt inga direkta nackdelar med modellen, 
även om en elev påpekar att det ibland kan hända att mentorn berör områden som 
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känns för privata. Några elever funderar över om det skulle vara till fördel med mer 
enskild tid med mentorerna men har svårt att föreställa sig hur detta skulle fungera 
och vad det i så fall skulle tillföra.  
 

Vi pratar inte så mycket enskilt med dem, men det kanske inte behövs. Det är väl i 
såna fall det, kanske (som skulle kunna förbättras, min anm.). Jag vet inte varför, di-
rekt, men det kanske skulle behövas. Vi är ju inte så mycket med bara mentorn. (Ur 
elevintervju 3). 

 
Och om man är med bara mentorn så är man ju oftast i en grupp. Man är ju aldrig en-
skilt. Jag vet faktiskt inte om det behöver ändras. (Ur elevintervju 3). 

 
Samtidigt uppger flertalet elever, med reservation för att de inte har möjlighet att jäm-
föra de två modellerna, att det troligen inte skulle vara så stor skillnad om de hade 
klassföreståndare i stället för mentorer, och att kvaliteten på relationen till mentorn, 
alternativt klassföreståndaren, snarast beror på lärarens personlighet.  
 
En elev var, innan h-n ombads delta i intervjun, inte medveten om att h-n hade en 
mentor. Flertalet elever uppger också att de kan vända sig till vem som helst av klas-
sens mentorer i de flesta frågor, men ändå lyfter eleverna nästan samstämmigt fram 
relationen till den egna mentorn som speciell. Deras berättelser visar att den vuxna, 
mentorn, är en fast punkt i tillvaron i skolan och en garant för elevernas trygghet som 
upplevs som mycket betydelsefull, och anledningen till detta uppges vara att de prat-
ar mer med mentorn än de andra lärarna. Flertalet elever framhåller att de upplever 
relationen till mentorn som mer nära och avslappnad jämfört med relationerna till de 
andra lärarna och att de trivs med sin mentor, samtidigt som de på ett sätt också van-
ligen har mer respekt för henne än de andra lärarna. De känner också att mentorn 
bryr sig om dem - här förekommer uttryck som extra föräldrar – och att de kan vända 
sig till mentorn för att få hjälp att reda ut andra relationer, både till elever och till övri-
ga lärare. Några elever uttrycker också att de vågar prata mer tillsammans med den 
egna mentorn, kanske för att, som en respondent uttrycker det: 
 

/---/ man gör mer med dem, alltså man hittar ju på saker med dem. Det är ju inte som 
med X-lärarna (min red.) och sånt där, i alla fall i våran klass. Dem åker man ju inte 
och hittar på något roligt med ibland, liksom. Det är ju mentorerna som man gör det 
med. (Ur elevintervju 2). 

 
De olika bilderna från lärare och elever av anknytningen mellan mentorn och hennes 
elever låter ana att lärarnas utsago att eleverna inte knyter an särskilt till sin mentor 
delvis äger sin riktighet. Den gamla klassföreståndarrelationen tycks leva vidare och 
upplevs delvis ha sin rättmätiga plats.  
 

Jag tycker inte att det märks att h-n är våran mentor /---/, men det märks att h-n är 
våran klassföreståndare. /---/ Det är ingen skillnad på om h-n pratar med oss som har 
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h-n som mentor, men det märks ju att h-n är våran klassföreståndare, för då kan h-n 
ju ta upp andra saker med klassen. (Ur elevintervju 3). 

 
Utsagorna ifrån eleverna tycks dock visa att de, parallellt med denna relation, också 
upplever en fördjupad relation till den egna mentorn samt att de efterfrågar en sådan 
relation och upplever den som värdefull.  
 

Jag tycker att det fungerar väldigt bra med min mentor. H-n förstår mig, vem jag är 
och vad jag behöver. (Ur elevintervju 1). 

 
Elevutsagorna tycks alltså visa att mentorskapet fyller sitt syfte vad gäller att främja 
elevens trygghet och påverka hennes beteende och sociala utveckling, särskilt i de 
fall eleven upplever en nära relation till mentorn, vilket uppges vara vanligt. Lärarnas 
utsagor visar dock också att mentorskapet skulle kunna utvecklas ytterligare vad gäll-
er främjande av närhet och anknytning. 
 
Av rektors intervjuutsaga och av skolans kvalitetsredovisning framgår att man mätt 
skolans resultat vad gäller elevernas sociala utveckling och trygghet i interna utvärd-
eringar. Dessa resultat har, enligt rektor, ständigt förbättrats under de fem år som ut-
värderingen använts, och i kvalitetsredovisningen dras slutsatsen att detta beror på 
mentorskapet, livskunskapen och personalens mer enade förhållningssätt. En närm-
are analys av enkätsvaren i år 9 från 2003, 2005 och 2006 visar att resultatet inte är 
entydigt och därmed svårtolkat. Andelen elever som har valt det mest positiva svaret 
när det gäller elevernas öppna beteende mot varandra har dock tydligt ökat mellan 
2003 och 2005 respektive 2006. Dessa förbättrade resultat i trivselenkäten tyder på 
att Transtenskolans mentorskapsmodell delvis fyller sitt syfte vad gäller elevernas so-
ciala utveckling och trygghet. 
 
 
3.4.4 Lärarnas förståelse av mentorskapet och dess roll i elevernas kunskaps-

mässiga och sociala utveckling 
 De vuxna respondenterna anser att mentorskapet i sig är etablerat på Transtenskol-
an och att de flesta lärare uppskattar tydligheten i modellen, att de vet vad och vilka 
de ansvarar för. Intervjuutsagorna visar att de vuxna respondenterna upplever att det 
starkast uttalade syftet, ett tydliggörande av ansvarsfördelningen mellan lärarna samt 
mellan lärare och rektor, har uppnåtts på ett bra sätt för merparten av lärarna. Perso-
nalen på Transtenskolan har dock inte själva definierat mentorskapets innebörd och 
mentorernas roll vad gäller elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. De 
tycks inte heller ha genomgått kompetensutveckling inom detta område. 
 
Jag menar att det är tveksamt om Transtenskolans mentorskapsmodell generellt på-
verkar lärarnas förståelse av sin roll som mentorer i relation till en förbättring av verk-
samheten i riktning mot uppdraget vad avser elevernas kunskapsmässiga och socia-
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la utveckling, även om en tendens till förändrad förståelse kan utläsas ur lärarnas 
önskemål om mer tid för de egna eleverna individuellt eller i smågrupper. Den ut-
veckling av lärarnas roll som mentorer jämfört med klassföreståndarrollen som tyd-
ligast kan skönjas är det ökade ansvarstagandet för elever med behov av särskilt 
stöd. 
 
3.4.4.1 Lärarnas förståelse av begreppet mentorskap 
Det stora problem med mentorskapet på Transtenskolan som lärarnas berättelser vi-
sar på är bristen på samsyn om vad mentorskapet innebär och hur livskunskapen 
ska utformas.  
 

Vi har över huvud taget inte diskuterat mentorsrollen, skulle jag vilja påstå, som kolle-
gium. Det gör ju att vad det utvecklas till beror på vem man jobbar med. Den man job-
bar med skiftar ju. /---/ Det är svårt att bilda rutiner utifrån det, när man inte har någon 
gemensam tanke kring hur man jobbar med eleverna /---/. (Ur lärarintervju 2). 

 
Lärarna gör sina egna avgränsningar och utformar arbetet efter eget huvud, vilket le-
der till olika innehåll, olika omfattande arbetsinsatser och olika ansvarstagande. Efter-
som mentorskapet och livskunskapen enligt rektor och rektors projektrapport ingår 
som en del i Transtenskolans profil tyder detta förhållande på att mentorskapet i detta 
avseende inte fullt ut fyller sitt syfte som ett redskap för Transtenskolans arbete med 
elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. Av rektors utsaga framgår också 
att han anser att mentorskapet på Transtenskolan i dag mest handlar om den tydliga 
ansvarsfördelningen och att mentorsrollen behöver utvecklas. Även några av lärarna 
är inne på samma spår, men ett par av dem pekar också på att utvecklingen av rollen 
inte bara beror av vad lärarna och Transtenskolan vill med mentorskapet utan också 
av elevernas och föräldrarnas behov samt av skolans och samhällets utveckling.  
 
Rektor lyfter i sin utsaga fram dokumentationsansvaret som ett viktigt inslag i mentor-
skapet. Ett nytillkommet inslag i lärarnas arbete med anknytning till detta är elevernas 
individuella utvecklingsplan, IUP. Här är rektor och lärare eniga om att mentorskapet 
är en förutsättning för att arbetet med IUP:n ska fungera, och rektor pekar på att do-
kumentationen förbättrats mycket, varför man kan dra slutsatsen att mentorskapet 
fyller sitt syfte i detta avseende.  
 
3.4.4.2 Uppföljning av elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling 
Transtensonsdagen uppges i rektors projektrapport vara en central del av Transten-
skolans mentorskapsmodell, och några av lärarna menar att mentorskapet är en för-
utsättning för organisationen av Transtensonsdagen. Av rektors intervjuutsaga och 
projektrapport framgår också att eleverna förutsätts planera sin Transtensonsdag i 
samarbete med sin mentor. Intervjuutsagorna från lärare och elever visar att ment-
orns roll för de flesta elever inskränker sig till att godkänna elevens planering, och i 
vissa fall vänder sig eleverna utan urskillning till någon av de närvarande vuxna och 
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inte specifikt till sin mentor i detta ärende. Det är enbart för eleverna med svårigheter 
som mentorn intar en mer aktiv roll i planeringen. Detta visar att mentorskapet endast 
delvis fyller sitt syfte vad gäller Transtensonsdagen. 
 
Rektor framhåller i sin utsaga att det är meningen att lärarna ska fylla sina roller som 
mentorer under hela skolveckan, men han är tveksam till hur många som lever upp 
till detta. Detta bekräftas delvis av intervjuutsagorna med lärarna, som menar att de i 
huvudsak fungerar som mentorer på onsdagarna. Å andra sidan visar lärarnas berät-
telser att de tar tag i problem som dyker upp runt deras elever så snart tiden medger 
och att de vid behov delvis försöker prata med sina elever i anslutning till ordinarie 
undervisning. Dessa motstridiga bilder gör det svårt att avgöra i vilken utsträckning 
mentorskapet finns med i lärarnas och elevernas vardag.  
 
Några av lärarna uppger att utvecklingen av mentorns handledande roll är eftersatt, 
och i sina berättelser framstår lärarna som mer aktiva i kunskapsuppföljningen i sin 
egenskap av ämneslärare än som mentorer. Flertalet elever uppger också att de i 
första hand vänder sig till sina respektive ämneslärare i ämnesspecifika frågor. Detta 
tyder på att Transtenskolan inte fullt ut utnyttjar den möjlighet som mentorskapet ger 
att ytterligare förbättra verksamheten i riktning mot uppdraget vad avser utvecklingen 
av en ny lärarroll med fokus på mer individuell handledning av eleverna. 
 
Rektor uppger att han i dag ser en tendens till förändrad kunskapssyn bland lärarna 
och en försiktig rörelse mot ökad samverkan mellan ämnena. Han tycker sig dock in-
te kunna avgöra huruvida denna utveckling är direkt relaterad till mentorskapet. Han 
uttrycker tydligt att han över lag tror att mentorskapet inte ensamt svarar för de för-
bättringar som skett i Transtenskolans verksamhet, men att det är en av de faktorer 
som utvecklar skolan. Av denna utsaga kan man ana att mentorskapet och Tran-
stensonsdagen delvis bidrar till att förbättra skolans verksamhet i riktning mot upp-
draget vad avser en förändrad kunskapssyn.  
 
3.4.4.3 Klassföreståndarskap kontra mentorskap 
Intervjuutsagorna ifrån lärarna visar entydigt att lärarna upplever att övergången ifrån 
klassföreståndarskap till mentorskap inte innebar några stora skillnader i arbetssätt. 
Samma uppfattning framkommer i rektors utsaga. Detta skulle kunna tyda på att 
mentorskapet på Transtenskolan inte fyller sitt syfte vad gäller att ge lärarna ett hel-
hetsgrepp om de egna mentorselevernas skoldag och fostran för att främja både den 
kunskapsmässiga och sociala utvecklingen. Samtidigt uppger lärarna att många av 
dem redan före övergången till mentorskap och införandet av livskunskap i stort sett 
arbetade med elevernas utveckling i enlighet med de förväntningar som i dag finns 
inbyggda i mentorskapsmodellen. En annan tänkbar orsak till att övergången inte 
upplevdes medföra några särskilda förändringar uppges vara att en del lärare kan ha 
fortsatt sitt arbete som vanligt, trots de nya begreppen. Av den anledningen är det 
svårt att avgöra om mentorskapet fyller sitt syfte i detta avseende. Denna tvetydighet 
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förstärks av rektors iakttagelse att skolan lyckats väl med ansvarsfördelningen, ”Lär-
arna tar ett klart större ansvar för eleverna, och i och med detta så når du ett bättre 
resultat”. (Ur intervju med rektor). Eleverna kan inte längre, som rektor uttrycker det, ram-
la mellan två stolar. Denna uppfattning stöds delvis av några av lärarna, ”De som har 
svårt får mer” (ur lärarintervju 2), men utsagorna ifrån lärarna tyder i övrigt, och på olika 
sätt, på att det krävs mer kompetensutveckling och större organisationsförändringar 
än de som hittills skett för att mentorskapet ska kunna leda till något väsentligt annor-
lunda än Transtenskolans tidigare klassföreståndarmodell. 
 
 

3.5 Sammanfattning 
I samband med införandet av mentorskapsmodellen ändrades Transtenskolans orga-
nisation både inom ramen för den befintliga strukturen och genom en förändring av 
strukturen. Eftersom tyngdpunkten i Transtenskolans mentorskapsmodell ligger på 
ansvarsfördelning och grundstrukturen för mentorernas arbete och möten med elev-
erna i allt väsentligt tycks vara hämtad ifrån klassföreståndarmodellens struktur bedö-
mer jag att förändringen i alltför stor utsträckning skedde inom ramen för den befintli-
ga strukturen för att mentorskapet ska kunna påverka skolans verksamhet på djupet.  
 
Sammantaget bedömer jag att Transtenskolans mentorskapsmodell hjälper till att på-
verka och strukturera lärarnas arbetsmönster så att skolan uppfyller sitt och elever-
nas tydligast uttalade syfte, att mentorn ska ta ett totalansvar för eleven eller, med 
elevernas ord, vara en vuxen som eleverna alltid kan vända sig till i olika frågor, inom 
ramen för skolans befintliga organisation och struktur.  
 
Vad gäller elevernas kunskapsmässiga utveckling tycks mentorskapet ha en viss in-
verkan i positiv riktning. Jag bedömer att mentorskapet på Transtenskolan har störst 
betydelse för elevernas sociala utveckling, och där tycks mentorskapet ha större ef-
fekt än den traditionella klassföreståndarmodellen. Jag menar dock att det huvudsak-
ligen är de vuxnas engagemang i och relation till eleverna som är avgörande för elev-
ernas sociala utveckling, inte mentorskapsmodellen i sig.  
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4 Diskussion 
Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida mentorskap kan vara ett sätt för 
skolan att förbättra sin verksamhet i riktning mot uppdraget vad avser elevernas kun-
skapsmässiga och sociala utveckling. Vidare syftar den till att undersöka hur skolled-
ningen kan främja detta arbetssätt genom att anpassa skolans organisation samt för-
söka påverka lärarnas förståelse av ovannämnda uppdrag och därmed deras arbets-
mönster. Detta undersöktes genom intervjuer med rektor samt ett urval av personal 
och elever vid Transtenskolan, där mentorskap ingår i profilen, samt genom analys 
av dokument relaterade till skolans verksamhet.  
 
Huvudresultatet av min undersökning är att mentorskapet på Transtenskolan tycks 
ha störst betydelse för elevernas sociala utveckling, och upplevelse av trivsel och 
trygghet. Vilken betydelse mentorskapet har för elevernas kunskapsutveckling är mer 
svårtolkat, men det tycks ha en viss inverkan i positiv riktning.  
 

4.1 Diskussion av metod och urval 
För att få svar på mina frågor valde jag en skola med mentorskap i profilen. Jag be-
dömer att den skola jag valde att genomföra min undersökning på, Transtenskolan, i 
övrigt är en relativt vanlig skola i den bemärkelsen att skolans organisation och un-
dervisning i huvudsak framstår som traditionella vad gäller till exempel organisation-
en av klasser och ämnestänkande. Därför menar jag att mitt resultat, trots att under-
sökningen är en fallstudie och resultatet därmed inte automatiskt är generaliserbart, 
ändå kan ses som relativt allmängiltigt för hur en skola kan arbeta med mentorskap 
och de förutsättningar en skola har för att utveckla detta arbetssätt.  
 
Jag valde att spela in samtliga intervjuer, vilket gjorde att jag kunde känna mig fri att 
följa med i samtalen och såväl lyssna på som iaktta respondenterna. Inspelningarna 
gjorde det också möjligt för mig att vid utskriften lyssna ett flertal gånger på det som 
sades och försöka uppfånga eventuella undertoner, vilket tillsammans med mina iakt-
tagelser underlättade tolkningen av berättelserna. 
 
Intervjuerna skrevs ut som sammanfattningar, och utskrifterna gjordes i omedelbar 
anslutning till intervjutillfällena. Detta underlättade tolkningen, eftersom jag då också 
hade mina intryck ifrån intervjutillfällena aktuella. Samtliga respondenter fick möjlig-
het att verifiera sammanfattningarna, vilket två av dem utnyttjade. I övrigt tolkar jag 
utebliven respons som en passiv verifiering, det vill säga att respondenterna inte ha-
de något att tillägga och därmed inte kände sig föranledda att ta kontakt med mig. 
 
För att få en allsidig belysning av mentorskapet på Transtenskolan har jag trianguler-
at urvalet, så att såväl rektor som personal och elever fick berätta om mentorskapet 
ur sin synvinkel. Detta resultat triangulerades i sin tur genom analys av ett antal till-
gängliga dokument som kan tänkas belysa mentorskapet och det resultat som skolan 
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har uppnått med detta arbetssätt. Av den anledningen anser jag att resultatet är i hu-
vudsak tillförlitligt. Bilden kompliceras dock av det faktum att jag, på grund av vad jag 
upplever som motstånd ifrån lärarna mot eget deltagande liksom en avvaktande håll-
ning inför elevernas deltagande, och därmed i slutändan tidsnöd, inte hade full kont-
roll över urvalet av lärare och elever, trots att jag tidigt informerade såväl rektor som 
mina kontaktlärare om mitt tänkta tillvägagångssätt. Till detta kommer att de elever 
som slutligen deltog inte kunde fördelas på intervjugrupper på ett sätt som passade 
mitt syfte. Vidare kan man diskutera vilken betydelse den besvärade stämning jag 
upplevde i början av lärarintervjuerna hade, liksom det faktum att det huvudsakliga 
urvalet av elever slutligen gjordes av fritidsgårdens personal. De olika respondenter-
nas berättelser är dock så pass samstämmiga och allsidiga att jag bedömer att jag 
troligen kan bortse ifrån dessa komplikationer i urvalet.  
 
Att respondenternas berättelser är i stort sett samstämmiga skulle kunna vara ett re-
sultat av att det var de positivt inställda lärarna och eleverna som anmälde sig till in-
tervjuerna. Jag bedömer dock att så inte är fallet. Dels redovisade rektor själv såväl 
positiva som mindre positiva resultat av utvecklingen av mentorskapsmodellen fram 
till dags dato, och motsvarande synpunkter framkom också i lärarnas utsagor samt 
bekräftades av elevernas berättelser, och dels kom också de lärare som deltog med 
kritik och synpunkter som antingen inte berördes i rektors berättelse eller visserligen 
redovisades där, men utan att rektor fördjupade sig i problematiken, exempelvis vad 
gäller mentorernas reella möjlighet till handledning av eleverna i samband med plan-
eringen av Transtensonsdagen och deras förutsättningar att skapa mer nära relation-
er till de egna mentorseleverna. Slutligen bekräftade elevernas berättelser huvudsak-
ligen, både direkt och indirekt, de vuxna respondenternas. Den stora skillnaden mel-
lan elevernas och de vuxnas berättelser är dock den mer positiva bild som eleverna 
ger av anknytningen mellan dem och mentorerna. Man kan däremot fråga sig i vilken 
utsträckning elevernas mer positiva bild också är resultatet av ett önsketänkande, där 
mentorerna tillskrivs den betydelse som eleverna skulle vilja att de hade. Inte heller 
vad gäller urvalet av elever bedömer jag att samstämmigheten mellan deras berättel-
ser och de vuxna respondenternas beror på att det var de mer välanpassade och po-
sitiva eleverna som anmälde sig. Att urvalet slutligen gjordes av fritidsledaren kan 
också snarast vara till fördel, eftersom det ytterligare minskar risken för ett urval av 
elever som kunde tänkas säga ”rätt saker” ur skolans perspektiv sett. Av elevernas 
berättelser och förhållningssätt under intervjuerna kunde jag också ana att de som 
deltog var både traditionellt välanpassade elever och elever med olika typer av svår-
igheter. Däremot medförde svårigheterna vid urvalet och grupperingen av elever att 
mitt tänkta fokus på mentorskapets betydelse för elever med behov av särskilt stöd 
jämfört med ”normaleleverna” gick om intet, även om det är möjligt att indirekt dra 
vissa slutsatser om detta.  
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4.2 Syftet med Transtenskolans mentorskap 
 
4.2.1 En helhet i mängden av uppdrag 
Skolan har en mosaik av olika uppdrag att jämka samman till en hållbar tolkning, och 
som Dalin (1996) skriver klarar inte skolan att ge eleverna den uppmärksamhet de 
behöver i den traditionella klassföreståndarorganisationen. För att utveckla verksam-
heten i en mer individfokuserad inriktning har det blivit allt vanligare att skolorna över-
går till mentorskap. Mentorskapet förutsätts beröra såväl elevens sociala som kun-
skapsmässiga utveckling.  
 
Lärarnas förståelse av uppdraget kan delas in i tre olika strukturer. Den främsta är 
helhetsstrukturen, vilken innefattar en övergripande idé om skolans mål med verk-
samheten som styr det dagliga arbetet. Det syfte med Transtenskolans mentorskaps-
modell som rektor och lärare tydligast lyfte fram var den strikta fördelningen av an-
svar för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling, men någon tydlig, över-
gripande idé eller vision nämndes inte. Eleverna förmodade att mentorskapet i störs-
ta allmänhet syftar till att de ska ha en trygg vuxen att vända sig till, det vill säga att 
mentorskapet i huvudsak fokuserar lärarnas ansvar för elevernas sociala utveckling.  
 
Två tydliga och av rektor väl definierade inslag i mentorskapet på Transtenskolan är 
arbetet med elevernas sociala utveckling inom ramen för livskunskapen och främjan-
det av elevernas inflytande, ansvarstagande och självständighet inom ramen för 
Transtensonsdagen. Dessa två komponenter omnämns dock i ringa omfattning eller 
inte alls i samband med mentorskapets syfte.  
 
 
4.2.2 Den egna vägen 
Kroksmark (2002) menar att olika delar av skolans uppdrag kan komma att dominera 
på olika skolenheter, beroende på de egna förutsättningarna. Förklaringen till Tran-
stenskolans fokus på ansvarsfördelning skulle kunna vara dess pedagogiska arv, vil-
ket enligt rektor och några av lärarna präglas av ett bristfälligt ansvarstagande för 
elever med svårigheter. Av den anledningen kan det vara rimligt att anta att rektors 
och lärarnas starka betoning på lärarnas helhets- och totalansvar för de egna ment-
orseleverna är ett steg på vägen mot en uppgörelse med detta arv och därmed det 
inslag i mentorskapsmodellen som har upplevts som mest meningsfullt. När nu detta 
syfte och den därav följande arbetsmodellen tycks vara etablerade kan man hos fler-
talet av respondenterna ana en beredskap och ett behov av att gå vidare med en ut-
veckling av mentorskapsmodellen, något som dock är tätt förknippat med organisato-
riska och praktiska förutsättningar.  
 
Kunskapsuppdraget dominerar generellt över det sociala, men på Transtenskolan är 
det svårt att avgöra vilket som väger tyngst. Skolan nödgas arbeta med såväl elever-
nas bristande måluppfyllelse i betygshänseende som med deras mer grundläggande 
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sociala utveckling på grund av den socioekonomiska problematik som präglar dess 
upptagningsområde. Livskunskapen tycks få stå tillbaka för andra inslag i verksam-
heten, men samtidigt berättar lärarna och eleverna om ett flertal akuta insatser som 
berör den sociala utvecklingen. Den bild som rektor och lärarna ger av ett total- och 
helhetsansvar där lärarna tvingas ta itu med en mångfald av frågor både vad gäller 
elevernas resultat och deras beteende såväl i samband med mentorsträffarna som 
löpande under veckan gör att man kanske kan säga att dagsaktuella händelser utgör 
den starkaste styrningsfaktorn i detta avseende.  
 
 
4.2.3 Att nå sitt mål 
Vanligen definierar man framgång som uppnående av mål. För skolan, som har flera 
och ibland motstridiga mål, till exempel ämnesindelade kunskapsmål som kan kom-
ma i konflikt med läroplanens övergripande mål respektive sociala mål som kan stå i 
motsats till sorteringsuppdraget, låter sig detta inte så lätt göras. Det finns heller inget 
likhetstecken mellan kunskapsmässig och social utveckling. Därför blir utvärdering-
ens utformning av största vikt, eftersom den kan komma att styra verksamheten. 
Scherp (2003a) hävdar att systematisk utvärdering och uppföljning av en verksamhet 
är nödvändigt för lärande och utveckling.  
 
På Transtenskolan utvärderas den kunskapsmässiga utvecklingen varje år genom 
betygsstatistiken. Denna är dock svårtolkad i relation till mentorskapets effekter, även 
om en positiv tendens kan utläsas. Mentorskapet i sig tycks däremot inte formellt ut-
värderas, med undantag för den enstaka utvärdering av Transtensonsdagen som 
återfinns i rektors projektrapport. Detta kan vara en förklaring till den starka betoning-
en på mentorernas uppföljningsansvar med tonvikt på synliga och akuta företeelser. 
Resultatet visar att Transtenskolans mentorskapsmodell, oavsett orsak, har störst be-
tydelse för elevernas sociala utveckling. Detta finns dock inte uttryckligen belagt i en 
formell utvärdering, även om vissa indikationer på en positiv inverkan på skolans kli-
mat går att utläsa ur den årligen återkommande trivselenkäten.  
 
 

4.3 Elevernas kunskapsmässiga utveckling 
 
4.3.1 Kunskapssyn 
En organisationsförändring kan vara en första början till en djupare kulturförändring. 
Mentorskap och mentorsträffar kan, beroende på hur den enskilda skolan väljer att 
definiera detta, användas som verktyg även för en utveckling av synen på lärande 
och kunskap. Införandet av mål- och resultatstyrning medförde en ny kunskapssyn 
med tonvikt på reflektion, självständigt kunskapssökande och problemlösning. Enligt 
Dalin (1996) innefattar denna nya syn också en förväntan på att eleverna ska klara 
att relativt självständigt sätta upp rimliga mål för sitt arbete, eventuellt i samarbete 
med sina lärare. Detta medför också en ny tidsdisposition med längre arbetspass. 
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Transtenskolan karakteriseras av rektor och lärare som en relativt traditionell och 
konservativ skola, och det tycks inte finnas någon medveten kunskapssyn i relation 
till mentorskapet eller Transtensonsdagen. Rektor tycker sig dock se en tendens till 
förändrad kunskapssyn med utgångspunkt i en början till samverkan mellan ämnena, 
delvis med anledning av det samarbete som lärarna, med hans ord, tvingas till på 
grund av organisationen av Transtensonsdagen.  
 
 
4.3.2 Lärarrollen 
Det förändrade samhället medför att eleverna måste tillåtas ta mer ansvar för sitt lär-
ande. Transtensonsdagen uppfattas av flertalet vuxna respondenter i dag inte ha nå-
gon direkt koppling till mentorskapet, trots att den i förlängningen skulle kunna vara 
en del av ett utvecklingsarbete med syfte att främja mer elevaktiva arbetssätt enligt 
ovan. På samma sätt tycks mentorstiden som inramar Transtensonsdagen för flertal-
et lärare och elever upplevas som fristående ifrån mentorskapet och de möjligheter 
det skulle kunna ge till en utveckling av lärarrollen i en mer handledande riktning. En 
anledning till att detta inte skett på Transtenskolan, utöver skolans konservativa anda 
och bristen på lokaler, skulle kunna vara att den starka betoningen av elevens själv-
ständighet och valfrihet i planeringen av Transtensonsdagen motverkar utvecklandet 
av ett mer nära samarbete mellan elev och mentor i detta avseende.  
 
 
4.3.3 Transtensonsdagen 
Den varning som Blossing et al (1999) och Dalin (1996) utfärdar för att alla elever in-
te klarar det självständiga, elevaktiva arbetssättet är något att reflektera över även på 
Transtenskolan. Ett sådant arbetssätt har störst utsikter att lyckas om det kombineras 
med en medveten, pedagogisk grundsyn och måste ges de rätta förutsättningarna. 
En av de elever som uppger sig vara negativ till Transtensonsdagen berättar bland 
annat om hur svårt det kan vara att arbeta i en orolig miljö. Dalin skriver vidare att ar-
betssättet förutsätter aktiv vägledning av eleverna, vilket inte verkar vara vanligt före-
kommande på Transtenskolan. Eleverna framhåller i stället att det är läxläsning och 
förberedelser inför prov som dominerar dagen, även om de i sig upplever möjligheten 
till detta som positiv.  
 
 

4.4 Elevernas sociala utveckling 
 
4.4.1 Skolans fostrande roll och ämnet livskunskap 
I dagens samhälle blir individens personliga egenskaper och social träning allt viktig-
are. Samtidigt får de unga en allt sämre livssituation med ett försämrat socialt kapital 
och bristande tillgång till vuxna förebilder, varför ansvaret för barns och ungdomars 
fostran allt mer blivit en fråga för särskilt skolan och lärarna. På Transtenskolan upp-
ger dock såväl lärare som elever på olika sätt att livskunskapen i sin ursprungliga be-



78 

 

märkelse för en tynande tillvaro och är i behov av ökad uppmärksamhet. Mentorerna 
har stor frihet att självständigt utforma innehållet, vilket har medfört stora olikheter i 
utformning och innehåll mellan klasserna. De lärare som arbetade på Transtenskolan 
när livskunskapen infördes fick utbildning i ämnet, och en plan och ett grundmaterial 
för ämnet finns. Några uppföljande insatser omnämns däremot inte. Skolforskning vi-
sar dock entydigt hur viktigt det är med kontinuerlig och uppföljande fortbildning inom 
ett pågående utvecklingsområde, inte minst för att det annars riskerar att urvattnas till 
oigenkännlighet. 
 
Skolans fostrande uppgift blir allt svårare. Anledningen till livskunskapens undan-
skymda roll uppges vara att lärarna inte hinner med detta ämne inom den anvisade 
tiden, men samtidigt framskymtar att många lärare tycker att det är ett ämne som är 
svårt att hantera. Ett outtalat motiv till att livskunskapen försvinner i mängden av upp-
drag inom ramen för mentorstiden skulle då också kunna vara att många lärare känn-
er osäkerhet inför denna uppgift. Att en lärare är kunnig i sina ämnen gör henne inte 
automatiskt skickad att leda diskussioner om exempelvis social kompetens och livs-
frågor. Som Hägg & Kuoppa (2003) skriver behövs också professionella samtalsleda-
re i det nya samhället. Även det faktum att eleverna ofta träffar båda mentorerna i 
helklass kan vara en bidragande orsak till att livskunskapen upplevs som mer svår-
hanterlig än den annars skulle kunna vara. Den starka betoningen på mentorernas 
helhetsansvar, vars fokus huvudsakligen tycks ligga på uppföljning av bristfällig kun-
skapsutveckling och störande beteende, kan också vara en faktor att överväga. Möjli-
gen kan denna betoning av det konkreta helhetsansvaret medverka till att det före-
byggande arbetet med elevernas sociala utveckling kommer i skymundan. Kanske 
kan IUP:n ha en roll att spela som stöd för mentorernas förebyggande arbete med 
elevernas sociala utveckling.  
 
Dalin (1996) och Liljequist (1999) framhåller vikten av skolans arbete med normer 
och värden samt gränssättning i ett samhälle som även värnar de svaga. Detta har 
betydelse för den demokratiska utvecklingen och skolans funktion som en socialt ut-
jämnande institution. Med tanke på att rektor karakteriserar Transtenskolans upptag-
ningsområde som tungt och med socioekonomisk problematik samt underliggande 
strömningar av motsättningar mellan olika elevgrupper framstår livskunskapen som 
ett tungt vägande inslag i mentorskapsmodellen vars utveckling bör bevakas.  
 
 
4.4.2 Meningsfulla relationer 
Elevintervjuerna visar att de vuxna i skolan upplevs som oerhört viktiga och att elev-
erna efterfrågar nära relationer med dem. Fullan (2001) hävdar också att en stor del 
av skolans problem med omotiverade elever har sin grund i bristfälliga relationer. Mot 
bakgrund av detta och den ovan beskrivna försämringen av elevernas sociala kapital 
och bristande vuxenkontakter är detta något för Transtenskolan att ta fasta på. Skol-
an har dessutom inte, enligt rektor, lyckats nå de elever som har de allra största pro-
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blemen. Detta tyder på att mentorskapet, trots de positiva effekter som det tycks ha 
på majoriteten av Transtenskolans elever, i sin nuvarande utformning inte räcker till 
för att skapa de relationer och den trygghet som krävs för att skolan ska nå alla elev-
grupper. 
 
Rektor menar att stämningen på skolan under senare år har förbättrats avsevärt tack 
vare ett medvetet arbete och gemensamt förhållningssätt. Ett aktivt mentorskap och 
ett medvetet arbete med livskunskapen är ytterligare ett sätt för lärarna och vuxen-
världen att, som Liljequist (1999) säger, återinträda på ett positivt sätt i de ungas 
värld och återta initiativet i fostransfrågor. Om skolan och lärarna lyckas skapa ett 
trivsamt och tryggt klimat bidrar även detta till elevernas utveckling på olika plan. För 
att detta ska fungera krävs dock att mentorerna har tid och möjlighet att träffa sina 
mentorselever och lära känna dem som individer. 
 
 

4.5 Mentorskapet och skolans organisation 
 
4.5.1 Den styrande organisationen 
Som Scherp (2002) påpekar kan rektor använda sig av organisationens utformning 
som ett medel att påverka lärarnas arbetsvillkor, vilket har skett på Transtenskolan. 
Detta kan vara ett steg på vägen mot kulturförändring och skolutveckling. På samma 
sätt måste en skola och dess personal ges praktiska och ekonomiska förutsättningar 
för ett utvecklingsarbete, och i Transtenskolans fall är lokalbristen ett allvarligt hinder.  
Mentorskapsmodellen tycks huvudsakligen ha inlemmats i skolans verksamhet inom 
ramen för den befintliga strukturen. Några särskilda medel för utvecklandet av en or-
ganisation som främjar mentorskap omnämns inte. Konsekvenserna av detta kan ut-
läsas i rektors och lärarnas berättelser, där det framkommer att mentorskapet har för-
ändrat verksamheten på Transtenskolan i relativt blygsam utsträckning, sett till helhe-
ten, eller inte alls.  
 
 
4.5.2 Att fånga tillfället i flykten 
Skolforskningen visar att skolutveckling, för att få riktigt genomslag, inte bara är en 
fråga för den enskilda skolenheten utan att det också krävs olika former av stöd ifrån 
nivåerna ovanför. För Transtenskolan tycks något aktivt stöd ifrån ovanförliggande ni-
våer, såsom stöd för en anpassning av skolans organisation och lokaler, inte före-
komma. Däremot är det vikande elevunderlaget en faktor som kan komma att främja 
skolutveckling, och då särskilt utvecklingen av mentorskapet, på så sätt att det möj-
liggör organisationsförändringar som tidigare inte kunnat genomföras på grund av 
lokalbrist. Den omorganisation av arbetslagen som genomförs inom kort är en faktor 
som kan komma att samverka med det faktum att lokaler frigörs så att utvecklingsar-
betet får en nystart. Det är tänkbart att detta även kan medföra att skolan i högre 
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grad kommer att utnyttja de förutsättningar för utveckling av mentorskapet som 
organisationen kring Transtensonsdagen ger.  
 
 

4.6 Mentorskapets påverkan på lärarnas arbetsmönster 
 
4.6.1 Skolans styrning 
Berg (1999) pekar på att skolan har både en formell styrning via läroplaner och andra 
styrdokument, yttre gränser, och en informell styrning i form av den på skolan rådan-
de kulturen, inre gränser. Det utrymme som finns däremellan, det så kallade frirum-
met, avgör vilken utveckling som är möjlig. Ekholm et al (2000) menar att det är den 
enskilda skolans traditioner som utgör den starkaste styrningsfaktorn. Rektor nämner 
att den på Transtenskolan rådande kulturen har motverkat skolutvecklingsförsök, och 
företrädarna för skolans kultur kan anses vara de reella makthavarna. Några direkta 
försök till bearbetning av värdebaserna och kulturen på Transtenskolan omnämns in-
te i respondenternas berättelser, trots att skolledarens förändringsarbete bör rikta in 
sig på dessa i första hand. Annars kan en gruppkultur bevara sig själv för all framtid. 
 
Skolan ställs i dag inför ökade krav att anpassa sig till ett föränderligt samhälle. Det 
vanligaste incitamentet till förändring en insikt om att omgivningen förändrats i kombi-
nation med en förståelse av den egna organisationens möjligheter och begränsning-
ar. Lpo 94 och det därtill hörande betygssystemet betonar individen och hennes rätt 
till inte bara undervisning utan också stöd och handledning i högre grad än tidigare. 
Dessa faktorer kan ha varit styrande för lärarrollens utveckling vad gäller uppföljning 
av elevernas kunskaps- och sociala utveckling samt formerna för omsorgen om dem 
på Transtenskolan redan före införandet av mentorskap. Därför kan övergången till 
ett formellt mentorskap möjligen inte ha inneburit så stor skillnad mot den tidigare 
klassföreståndarmodellen i ett kortare perspektiv, utan förändringen i lärarnas roll och 
förhållningssätt gentemot eleverna kan ha skett tidigare, i mitten och slutet av 1990-
talet, vilket också en av lärarutsagorna tyder på. Ur detta perspektiv kan man tolka 
mentorskap i skolan som ett arbetssätt som tvingats fram eller utvecklats av nödvän-
dighet när den gamla klassföreståndarrollen blivit en omöjlighet. Namnbytet klassfö-
reståndare – mentor blir i ett sådant perspektiv mest en formsak eller ett uttryck för 
en utveckling som redan skett och som man önskar gå vidare med.  
 
 
4.6.2 Motstånd och delaktighet 
Rektor uppger att det i början fanns ett stort, om än inte öppet, motstånd mot Tran-
stenskolans mentorskapsmodell. Av de intervjuade lärarnas berättelser att döma 
medförde införandet av mentorskap inte något direkt motstånd alls. En förändring 
som genomförs utan hänsyn till den underliggande kulturen kan medföra något som 
på ytan ser ut som en förändring samtidigt som verksamheten fortgår som vanligt, 
och några av lärarna spekulerar i att detta delvis kan vara fallet på Transtenskolan. 
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Något som talar för detta är att lärarna på Transtenskolan inte tycks ha fått någon 
särskild fortbildning i mentorskap och inte heller uppger sig ha fört några systematis-
ka diskussioner om begreppets innebörd på Transtenskolan. Detta ligger i linje med 
Thunmans (2006) erfarenhet att mentorskap ofta förutsätts fungera av sig självt, utan 
kompetensutveckling av lärarna.  
 
 
4.6.3 Tidsperspektiv 
Rektor tycker sig, tvärtemot lärarnas uppfattning att deras arbete inte egentligen har 
förändrats på grund av införandet av mentorskap, se att lärarna tar ett väsentligt stör-
re ansvar för elever med svårigheter än tidigare. Skolans både kunskapsmässiga och 
sociala resultat uppvisar också, enligt rektor och de analyserade dokumenten, en för-
siktigt positiv utveckling sedan mentorskapet infördes. Lärarnas upplevelse av att 
mentorskapet inte medfört någon egentlig förändring skulle kunna bero dels på att ett 
flertal av dem har ett alltför kort perspektiv på hur man tidigare arbetat med den kun-
skapsmässiga och sociala uppföljningen på Transtenskolan, dels på det faktum att 
mentorskapet till stor del inte verkar vara ett uttryck för ett medvetet, gemensamt för-
hållningssätt på skolan och att lärarna därmed oreflekterat följt med i utvecklingen 
och försökt leva upp till de tydligast uttalade kraven, totalansvar för uppföljning samt 
planering inför Transtensonsdagen.  
 
 
4.6.4 Helhetstänkande 
En samarbetande kultur är av största vikt i ett utvecklingsarbete. Mentorskap i skolan 
är inte en isolerad företeelse utan ingår i ett helhetstänkande som även inkluderar väl 
fungerande arbetslag. Mentorskapet i dess nuvarande form tycks dock inte ensamt 
kunna påverka denna del av Transtenskolans kultur i någon högre grad. De organi-
sationsförändringar som kommer att ske inom kort (se ovan), kan komma att bli det 
incitament till förändring som krävs för att Transtenskolan ytterligare ska kunna ut-
veckla mentorskapet och sina arbetsformer i övrigt. Rektor omtalar Transtensonsdag-
en som navet i mentorskapsmodellen, men av intervjuerna i övrigt att döma har dag-
en inte fullt ut lyckats nå denna position.  
 
 

4.7 Konsekvenser för yrkespraktiken 
 
4.7.1 Engagemang och anknytning 
Mentorskap i skolan syftar framför allt till att förbättra arbetet med elevernas sociala 
utveckling, samtidigt som elevernas lärande stöttas. Eleverna på Transtenskolan 
uppger också i stort sett samstämmigt att mentorerna ger trygghet, något som även 
rektor framhåller, och att de trivs med dem. Lärarna upplever att anknytningen mellan 
dem själva och deras mentorselever är bristfällig. Det som eleverna däremot framför 
allt lyfter fram som betydelsefullt är den mer nära relationen till mentorn och vikten av 
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bra relationer till lärarna över huvud taget. Mentorernas formella och förväntade in-
satser nämns inte som betydelsefulla i sig. Detta tyder på att lärarna underskattar sin 
betydelse för elevernas känsla av trivsel och trygghet och hur viktiga de är för elever-
na i sin egenskap av vuxna förebilder. Resultatet tyder därmed på att det är de vux-
nas engagemang i och relation till eleverna som är avgörande för elevernas sociala 
utveckling, inte mentorskapsmodellen som sådan. Att eleverna upplever lärarna som 
engagerade och att de har en bra relation till dem är betydelsefullt även för de välan-
passade elevernas sociala utveckling. Skolforskningen visar också att känslan av 
trivsel och trygghet i sig kan vara avgörande för elevernas resultat (Fullan, 2001; Da-
lin, 1996; Dalin et al, 1993).  
 
 
4.7.2 Ett gemensamt och aktivt förhållningssätt 
Det är inte minst viktigt för skolans miljö att personalen har ett gemensamt förhåll-
ningssätt beträffande normer och värden. Rektor menar att det är en avsevärd skill-
nad på Transtenskolan i dag jämfört med för fem år sedan vad gäller stämning och 
klimat. Den förbättring som har skett tillskriver han huvudsakligen personalens inten-
sifierade arbete med det sociala klimatet. Detta bekräftar vikten av ett aktivt och ge-
mensamt förhållningssätt för att de frågor en skola vill driva ska få genomslag.  
 
 
4.7.3 Att kompensera för elevernas socioekonomiska bakgrund 
Det är inte en skolas slutresultat som avgör om den är en bra skola utan de resultat 
eleverna uppnår utifrån sina förutsättningar, det vill säga om skolan lyckas kompen-
sera för elevernas socioekonomiska bakgrund (Hopkins, 2001). Det framstår som av-
görande för elevernas harmoniska utveckling, och därmed för deras möjligheter till ett 
positivt inträde i samhället, att eleverna upplever att lärarna engagerar sig i dem på 
olika sätt. Detta är inte minst viktigt för elever med en bristfällig socioekonomisk bak-
grund och för en skola med den typ av tyngre upptagningsområde som Transtenskol-
an har. Mentorskap tycks vara ett av de arbetssätt en skola kan använda för att sam-
mansmälta arbetet med de kunskapsmässiga och sociala uppdragen, och Transten-
skolan uppvisar bitvis positiva resultat i detta hänseende. Man kan anta att mentor-
skapet ger skolan en möjlighet att kompensera för elevernas socioekonomiska bak-
grund som ett ensidigt fokus på elevernas kunskapsmässiga utveckling inte tycks 
kunna (Hopkins, 2001; Fullan, 2001).  
 
 
4.7.4 Utvecklingsprocessens villkor 
Rektor och några av lärarna karakteriserar Transtenskolan som traditionell och kon-
servativ. Enbart införandet av mentorskap tycks inte kunna förändra en skola mot ett 
modernare arbetssätt vad avser arbetslagens sätt att fungera, samverkan mellan lär-
are och ämnen eller förändring av undervisningen utifrån den kunskapssyn som ut-
trycks i läroplanen. Om mentorskapet däremot står för en medveten hållning som in-
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kluderar en övergripande idé och en utveckling av synen på kunskap och pedagogik 
är det rimligt att anta att det kan stödja elevernas kunskapsutveckling på ett nytt sätt 
och främja utvecklandet av nya arbetsformer i relation till den förändrade kunskaps-
synen. För att detta ska ske krävs dock troligen att lärarna medvetandegörs om men-
torskapets innebörd i allmänhet samt involveras i diskussioner om dess innebörd på 
den egna skolan. Det tycks även vara nödvändigt att skolan ges de praktiska förut-
sättningarna i form av tillräckliga lokaler och de ekonomiska i form av tillräcklig perso-
naltäthet för att lärarna regelbundet ska kunna arbeta med eleverna i en adekvat 
smågruppsorganisation.  
 
 
4.7.5 Den kommunala styrningen 
Den kommunala ekonomin lägger ofta hinder i vägen för skolans verksamhet och 
uppdrag. Utvecklingen på Transtenskolan tyder även på att den kommunala ekono-
min också direkt kan motverka en påbörjad och gynnsam utveckling av verksamhet-
en i riktning mot uppdraget. Liljequist (1999) och Svedberg (2000) pekar på rektors 
trängda position mellan statligt uppdrag och kommunal styrning. Utvecklingen på 
Transtenskolan gör att det framstår som ytterst viktigt att de lokala politikerna medve-
tandegörs om vilka effekter en förändring av de ekonomiska ramarna kan få, direkt 
och indirekt, på skolans verksamhet och dess möjlighet att leva upp till sitt uppdrag.  
 
Det är vanligt att rektor har en stor administrativ börda, vilket utgör ett hinder för hen-
nes pedagogiska ledarskap. Ett administrativt stöd för rektors arbete ses som en vikt-
ig faktor för hennes utsikter att klara sitt uppdrag. Transtenskolans ledningsorganisat-
ion, med en pedagogisk och en biträdande, administrativ rektor, visar att det finns en 
medvetenhet om detta på de ovanförliggande nivåerna i den aktuella kommunen. 
Detta tycks därmed ändå kunna ge skolan en fördel i ett utvecklingsarbete. 
 
 

4.8 Förslag på förbättringsstrategier 
Den enskilda skolans mentorskapsmodell måste utgå ifrån dess egna förutsättningar 
och ambitioner. Transtenskolans nuvarande modell för mentorskap tycks främst be-
röra de formella inslagen med uppföljning av elever som riskerar att inte nå målen i 
ämnena samt det sociala uppdraget med fostran av eleverna med tonvikt på akuta in-
satser. Om skolan vill bredda mentorskapet och dess innebörd eller åstadkomma en 
utveckling mot elevaktiva arbetsformer och en förändrad lärarroll krävs troligen ytterli-
gare insatser. Nedan följer förslag på möjliga tillvägagångssätt för att bredda och för-
djupa mentorskapsmodellen i enlighet med de ovan beskrivna syftena och utifrån 
den aktuella skolforskningen enligt ovan. 
 
4.8.1 Utvecklingsprocessen 
En ledares alltför starka engagemang i en viss förändring kan vara ett hinder för ut-
veckling. Det kan ibland vara bättre att stanna upp i processen, lyssna på kritik som 
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kan vara berättigad och arbeta mer med förankring och stöd. På Transtenskolan kan 
det också finnas skäl att uppmärksamma de fördelar en genomtänkt utvecklingsorga-
nisation kan tillföra utvecklingsprocessen.  
 
Någon form av kartläggning av mentorskapet på Transtenskolan i dag, hur det tar sig 
uttryck i den praktiska vardagen, vilka effekter det har på verksamheten, hur det upp-
levs av berörda parter och vilka förväntningar dessa har på mentorskapet är att re-
kommendera som utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Utvärderingar ska dessutom 
ske regelbundet, under förutsättning att de utformas så att de klarlägger samband 
mellan skolans praktik och dess resultat. Framtagandet av en rutin för en sådan ut-
värdering av mentorskapet på Transtenskolan bör vara till fördel för dess framtida 
verksamhet.  
 
För att förändra lärarnas förståelse av mentorskapets innebörd och dess relation till 
skolans uppdrag vad avser elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling bör 
skolans personal genomgå kompetensutveckling med inhämtande av extern kun-
skap, eventuellt med stöd av externa aktörer. Detta kunskapsinhämtande bör kombi-
neras med interna diskussioner i relation till skolans styrdokument och erfarenheter 
ifrån den egna verksamheten för att slutligen utmynna i en gemensam definition av 
mentorskapets innebörd och syfte på den egna skolenheten. På så sätt kan innebör-
den av mentorskapet på Transtenskolan också breddas eller fördjupas i den för skol-
an önskvärda riktningen. De diskussioner och samtal som förs bör syfta till att synlig-
göra bakomliggande antaganden och värderingar. Lämpliga samtalsmodeller kan va-
ra lärande samtal enligt Scherps modell eller deliberativa samtal.  
 
 
4.8.2 Omvärldsorientering 
Ett aktivt utvecklingsarbete förändrar maktbalansen till fördel för den enhet som ut-
vecklas. Parallellt med det inre utvecklingsarbetet bör skolan också förankra detta i 
närsamhället och på nivåerna ovanför den enskilda skolan. Transtenskolan bedriver i 
dagsläget ett visst mått av legitimitetsskapande verksamhet gentemot föräldrar, när-
samhälle och ovanförliggande nivåer. Om skolans mentorskapsmodell ska utvecklas 
ytterligare behöver skolan troligen fortsätta att fokusera denna i sitt inre utvecklings-
arbete samt dessutom ytterligare förankra modellen och dess betydelse för elevernas 
utveckling på den politiska nivån.  
 
Skolor som samarbetar i ett nätverk kan ge varandra nya perspektiv på varandras 
verksamheter. Det finns också fördelar med ett enklare samarbete med kolleger på 
andra skolor i samma syfte. I Transtenskolans närområde finns ytterligare en skola 
som arbetar med mentorskap. Det kan troligen vara värdefullt för Transtenskolan att 
gå in i någon form av samarbete med exempelvis denna skola.  
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4.8.3 Ett aktivt ställningstagande 
Transtensonsdagen omnämns av rektor som ett betydelsefullt inslag i Transtenskol-
ans mentorskapsmodell, men syftet med dagen tycks inte vara fullt ut förankrat i per-
sonalgruppen. Av den anledningen kan det finnas anledning för skolan att också ge-
mensamt definiera den egna mentorskapsmodellen i relation till Transtensonsdagen. 
På samma sätt bör skolan ta ställning till mentorskapets innebörd för undervisning 
och lärande i skolans verksamhet i övrigt.  
 
En levande idé, eller vision, ger utvecklingsarbetet identitet och mening och hjälper 
till att hålla det vid liv. En sådan ska utgå ifrån en analys av omvärlden och den egna 
skolans förutsättningar. Någon gemensam, övergripande idé eller vision i samband 
med mentorskapet verkar inte finnas på Transtenskolan. Det kan alltså finnas anled-
ning att arbeta vidare med detta.  
 
 
4.8.4 Ämnet livskunskap 
För att stärka livskunskapen och dess roll i elevernas sociala utveckling kan tiden för 
denna behöva skiljas ifrån planering och information enligt ovan. Dessutom tycks det 
finnas behov av såväl uppföljande utbildningsinsatser som utbildning av nytillkommen 
personal. Även här bör personalen gemensamt diskutera innehållet i livskunskapen i 
relation till den egna skolans behov och eventuellt samordna de teman som ska be-
handlas. Skolan bör också i detta avseende se över möjligheterna att bedriva arbetet 
i smågrupper för att främja anknytningen mellan mentorerna och deras respektive 
mentorselever. 
 
 
4.8.5 Organisation 
För att ge lärarna så bra organisatoriska förutsättningar som möjligt för att fungera 
som mentorer och skapa en mer nära relation med de egna mentorseleverna bör 
skolan se över hur lärarna kan använda den tillgängliga tiden till arbete med dem i 
mindre konstellationer. Ett alternativ att överväga här kan vara mer mentorstid för 
samtal och handledning, avskild från praktiska frågor som planering och information.  
 
Den kommande organisationsförändringen bör ses som ett tillfälle att ytterligare in-
lemma mentorskapet i skolans organisation, och diskussionerna i samband med den-
na förändring bör även ta hänsyn till mentorskapets roll i arbetslagens arbete. 
 
 

4.9 Förslag till vidare forskning 
Mentorskap i skolan är inte ett entydigt begrepp. Det skulle vara intressant att jämfö-
ra olika mentorskapsmodeller och deras påverkan på elevernas resultat, kunskaps-
mässigt och socialt. Vidare skulle det kännas naturligt att undersöka i vilken mån en 
skola kan använda mentorskap som ett sätt att utveckla lärarrollen i en mer handled-
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ande riktning och som ett medel att förändra kunskapssyn och arbetssätt i den rikt-
ning som uttrycks i läroplanen. 
 
Transtenskolan befinner sig ännu i det inledande skedet av arbetet med att utveckla 
mentorskap på skolan. Det skulle vara mycket intressant att följa upp hur mentor-
skapsmodellen på Transtenskolan har utvecklats om några år, när den förändrade 
organisationen har slagit igenom och elevantalet minskat.  
 
Inom organisationsforskningen lyfter man fram betydelsen av parallellprocesser. En 
viktig fråga som föll utanför ramen för min undersökning är i vilken mån ett menings-
fullt mentorskap mellan lärare och elever påverkar de äldre elevernas förhållningssätt 
till de yngre. En av elevintervjuerna tyder på att så kan bli fallet, och kunskap om 
mentorskapets eventuella återverkningar i exempelvis ett faddersystem inom elev-
gruppen kan förmodas vara en viktig pusselbit i skolornas arbete med elevernas so-
ciala utveckling.  
 
Slutligen återstår att belysa ett par frågor som inte fick ett fullständigt svar inom ram-
en för min undersökning. Den första frågan är om mentorskapet har olika betydelse 
för olika elevgrupper, exempelvis elever med svårigheter respektive elever som finn-
er sig väl till rätta i skolan, och, om så är fallet, på vilket sätt och varför. Den andra 
frågan är huruvida mentorskapet kan ta en annan och vidare inriktning om personal-
en får genomgå en grundligare initierings- och implementeringsprocess, eller om de 
yttre betingelserna såsom skolans pedagogiska arv, tillgängliga lokaler och arbets-
lagsorganisation är den starkaste påverkansfaktorn.  
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Bilaga 1 

 
Frågeguide för intervjuer med skolans personal 

 

Inledning 

1. Huvudfråga: Beskriv er modell för mentorskap på skolan! 
Checklista:  * Antal elever per mentor och träff 
 * Avsatt tid för möten i mentorsgrupper och individuellt – tid- 
    punkt och frekvens 

* Innehåll i mentorsträffarna – social utveckling,    
   kunskapsutveckling, elevvård, kursplanernas övergripande   
   mål, handledning 

 * Plan för innehållet 
 * Lärarnas förberedelser för mentorsträffar 
 * Information från andra lärare till mentorn 
 * Utvecklingssamtalen 
 * Klassbegreppet/mentorsgrupperna 
 * Avgränsning av rollen 
 

Frågeområde bakgrund och initiering 
2. Huvudfråga: Hur uppstod tankarna på att arbeta med mentorskap?  

Checklista: * När?  
* Vilket var syftet? 

3. Huvudfråga: Hur gick det till när mentorskapsmodellen infördes?  
Checklista: * Särskilda aktiviteter för att presentera och komma igång    
   med arbetet 

* Insatser för att få alla i personalen att omfatta det nya  
  arbetssättet 
* Särskilt drivande personer 
* Motsättningar 
 

Frågeområde genomförande/implementering 
4. Huvudfråga: När kom hela skolan att arbeta med mentorskap?  

 
5. Huvudfråga: Hur gjorde ni för att det nya arbetssättet skulle få fäste i  

      verksamheten?       
Checklista:  * Fortbildning 
 * Organisationsförändringar 
 * Särskilt drivande personer 
 * Motsättningar 
 * Plan för arbetet i mentorsgrupperna 
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6. Huvudfråga: Förändrades lärarnas dagliga arbete till följd av  

            mentorskapsmodellen? 
Checklista:  * Omsorg om eleverna och deras skolsituation  

* Relationer med eleverna 
* Former för kunskapsuppföljning 
* Innehåll i undervisningen 
* Arbetssätt i undervisningen 
* Samarbete med kollegerna 
* Rutiner på skolan 
 

7. Huvudfråga: Hur reagerade eleverna på mentorskapsmodellen?  
Checklista:  * Positiva och negativa reaktioner 
 * Reaktioner på olika inslag i mentorskapsmodellen – 
    mentorsträffar, innehåll, handledning, undervisning,  
    uppföljning etc. 
 * Eventuella skillnader mellan olika elevgrupper 
 

Frågeområde institutionalisering och resultat 
8. Huvudfråga: Upplever du att modellen med mentorskap är stabil på    

            skolan? 
Checklista: * Eventuella motsättningar i dag 

* Förändringar i arbetssättet sedan modellen infördes 
* Tendenser inför framtiden  
 

9. Huvudfråga: Upplever du att syftet med införandet av  
            mentorskapsmodellen har nåtts? 
Checklista: * Vad som uppnåtts resp. inte uppnåtts 

* Eventuella förändringar av syftet sedan initieringen 
* Utvärdering 
 

10. Huvudfråga: Kan du se några konkreta resultat av/förbättringar till följd av  
            mentorskapsmodellen i undervisningen? 
Checklista: * Lärarnas arbetssätt med eleverna  

* Elevernas kunskapsutveckling (uppnående av        
  kunskapsmål, färdigheter, förståelse etc.) 
* Trivsel, känsla av mening 
* Elevaktiva/problemlösande arbetssätt 
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11. Huvudfråga: Kan du se några konkreta resultat av/förbättringar till följd av  

            mentorskapsmodellen i elevernas sociala utveckling? 
Checklista: * Ansvarstagande 

* Hänsynstagande 
* Sätt att fungera ihop med kamrater och vuxna etc. 
* Självförtroende 
 

12. Huvudfråga: Kan du se någon skillnad i resultat/utveckling mellan olika  
            elevgrupper till följd av mentorskapsmodellen? 
Checklista: * Duktiga elever 
 * Elever i behov av särskilt stöd 
 * Inslag som påverkar olika grupper olika 
 

13. Huvudfråga: Kan du se några konkreta resultat av/förbättringar till följd av  
                     mentorskapsmodellen på skolan som helhet?  

Checklista: * Trivsel och trygghet för elever och lärare 
 * Klimatet på skolan 
 * Relationer mellan lärare och elever 
 * Relationer mellan lärare 
 * Relationer mellan elever 
 * Betyg/provresultat/kunskapsutveckling 
 * Kunskapskvaliteter 
 * Undervisningsformer 
 

14. Huvudfråga: Finns det någonting som du tycker skulle behöva förbättras i  
            arbetet med mentorskap? 

  * Förändrat syfte? 
  * Förändrat arbetssätt för att nå befintliga syften? 
  * Förändrat arbetssätt för att nå förändrade syften? 
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Bilaga 2 

 
Frågeguide för intervjuer med skolans elever 

1. Huvudfråga: Vet du varför skolan arbetar med mentorskap? 
 

2. Huvudfråga: Tycker du att det fungerar bra att ha en mentor?  
Checklista: * Positivt och negativt 
 

3. Huvudfråga: Tycker du att det märks i undervisningen att skolan arbetar  
            med mentorskap? 
Checklista: * Innehåll 
 * Arbetssätt 
 

4. Huvudfråga: På vilket sätt påverkar samarbetet med din mentor hur du lär  
           dig? 
Checklista: * Organisation av arbetet på lektioner och med läxor 
 * Sätt att tänka  
 * Resultat  
 * Betyg 
 * Stöd 
 * Mer tid/förklaringar 
 * Information till och från andra lärare  - hur? 
 * Skillnad mot en skola som inte arbetar med mentorskap 
 

5. Huvudfråga: Tycker du att samarbetet med din mentor påverkar hur du  
                     arbetar på lektionerna? 

Checklista: * Arbetssätt 
 * Innehåll/Val av uppgifter 
 * Motivation 
 * Koncentration 
 

6. Huvudfråga: Tycker du att samarbetet med din mentor påverkar hur du  
            uppför dig? 

 Checklista: * På lektionerna 
  * På rasterna 
  * Vågar mer 
  * Tar hänsyn 
  * Hur? – Exempel 
 

7. Huvudfråga: Finns det någonting som du saknar i samarbetet med din  
            mentor?  
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8. Huvudfråga: Tycker du att det märks på skolan att man arbetar med  
            mentorskap?  
Checklista: * Trivsel/trygghet 
 * Relationer med lärare 
 * Relationer med andra elever 
 

9. Huvudfråga: Tycker du att skolan når sina mål med mentorskapet? 
 


