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 Förord 

Denna rapport handlar om en av många modeller som prövats i projektet Plug-In 2.0. 

Modellen Coach to Manage innebär ett utökat mentorskap genom att en extra pedagog 

anställs. Denna pedagog ska arbeta med ungdomar som befinner sig i riskzon för avhopp från 

skolan. Deltagarnas perspektiv på hur insatsen fungerar och vad som behövs för att 

skolgången ska fungera är i fokus i denna rapport. Syftet med ett deltagarperspektiv är att 

viktiga lärdomar inför framtida arbete ofta genereras just från det praktiska arbetet i 

skolvardagen och att det därför är viktigt att denna kunskap synliggörs.  

Under våren 2016 diskuterade Lennart Axelsson, Emma Johansson på Plug-In 2.0 Kronoberg 

och jag ett samarbete kring prövandet av modellen C2M där min roll skulle vara att följa och 

dokumentera arbetet utifrån ett deltagarperspektiv.  Diskussionen fortsatte tillsammans med 

Inger Kratz och Per-Olof Morell som på olika sätt initierat och fördjupat kunskapen om vad ett 

utökat mentorskap kan innebära. Våra diskussioner fördjupades och det praktiska arbetet 

med modellen C2M kom att följas under läsåret 2016/2017. Denna rapport är resultatet av 

detta samarbete.  Tack allihop för gott samarbete och för att jag fick möjlighet att följa detta 

projekt då mitt forskningsintresse tar sin utgångspunkt i temat ”Att förebygga 

skolmisslyckanden”.  

Jag vill också rikta ett stort och innerligt tack till elever och pedagoger för att ni alla, ingen 

nämnd och ingen glömd, så generöst och så engagerat delat med er av era erfarenheter och 

er praktiska kunskap om vad som är viktigt för att skolgången ska fungera för alla. De givande 

samtal som vi har haft kring denna så viktiga fråga har inspirerat och blivit en stark drivkraft 

att sprida de konstruktiva synpunkter som ni har bidragit med.  

Min förhoppning är att resultatet från detta projekt kan komma till användning i andra projekt 

och i nya sammanhang. ”Att motverka studieavbrott i gymnasieskolan” –  är en stor och viktig 

fråga! Därför är resultat som tas fram, från stora såväl som från mindre projekt, viktiga att 

beakta och sprida då de kan få genomgripande betydelse i det fortsatta arbetet för både 

enskilda elever och för vårt samhälle i stort.  

 

Växjö 2018-01-31 

 

Margareta Stigsdotter Ekberg                                                                                                                                                                                                                                 

Institutionen för pedagogik och lärande                                                                

Linneuniversitetet i Växjö
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1. INLEDNING 

Denna rapport innehåller en utvärdering av ett delprojekt som genomförts  inom ramen för 

det ESF-finansierade  projektet ”Att motverka studieavbrott i gymnasieskolan”, kallat Plug-In 

2.0., vilket är den andra omgången som genomförs av detta landsomfattande projektet. Inom 

detta nationella projekt har ett antal gymnasieskolor i landet deltagit och syftet har varit att 

pröva olika pedagogiska modeller för att få kunskap om vad som kan förhindra att elever 

lämnar gymnasieskolan i förtid. Den modell som denna rapport handlar om kallas C2M vilket 

står för Coach to Manage. Modellen innebär i korthet att man prövar ett arbetssätt med ”ett 

utökat mentorskap”, det vill säga man anställer extra personal, i det här fallet en så kallad 

elevcoach, som ska fungera som en länk mellan elever och lärare. Elevcoachen ska finnas till 

hands för de elever som befinner sig i riskzonen för avhopp från gymnasieskolan.  Det 

övergripande syftet för projektet har således varit att söka utröna vilken betydelse ett utökat 

mentorskap kan vara för att motverka studieavbrott i gymnasieskolan.  

De mål som formulerats i den lokala projektbeskrivningen för verkstaden C2M är följande:  

¤ Efter genomförd tid i projektet skall eleven ha utvecklat en positiv attityd till lärande och 

stärkt sin självkänsla och självkännedom (studieteknik, betyg, meritvärde). 

¤ Efter genomförd tid i projektet skall eleven med handledning kunna planera sina studier 

och sätta upp mål på kort och lång sikt (använda planeringsverktyg, strategier). 

¤ Eleven skall under projekttiden kunna handla på ett sådant sätt att de överenskommelser 

och ordningsregler som gäller efterlevs (närvaro, läxor). 

¤ Fortlöpande skall dokumentation och utvärdering ske av coachens handlingsplaner och 

elevens situation.  

Ett urval elever har deltagit i projektet. Samtliga går på gymnasieskolans yrkesprogram. För 

att få möjlighet att delta i projektet var kriteriet inledningsvis att behörighet till 

gymnasieskolan saknades vid höstterminens slut i år 9. Under projektets gång kom detta 

kriterium att luckras upp något, vilket innebar att de som kom att delta helt enkelt var de 

elever som ansågs befinna sig i riskzon för senare avhopp eller för att avbryta sina 

gymnasiestudier. Dessutom har ett antal pedagoger deltagit i projektet och precis som 
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eleverna gett sin syn på försöket med C2M.  Fokus i rapporten är elevernas och pedagogernas 

röster då syftet är att spegla hur deltagarna i projektet upplever svårigheter och möjligheter 

kring det utökade mentorskapet samt vilka aspekter som ses som väsentliga för att skolgången 

ska fungera och studieavbrott förhindras.   

2. BAKGRUND 

Enligt Skolverket (2017) är det nu alltfler elever som inom tre år uppnår en gymnasieexamen 

på ett nationellt program. Trenden har blivit allt tydligare och ökningen har skett successivt 

mellan åren 2014 och 2017. År 2014 tog 71,4 procent en examen och 2017 låg siffran på 75,2 

procent vilket är en ökning med 3,8 procent. Detta ses som en anmärkningsvärd ökning och 

den motsvarar cirka 3000 elever fördelat på både högskoleförberedande program och 

yrkesprogram.  Den största ökningen av elever som når en gymnasieexamen är elever på 

yrkesprogrammen där 71,8 procent av eleverna tog examen 2017 vilket kan jämföras med 

66,6 procent år 2014. Dessa siffror indikerar att en positiv trend är på gång och att insatser 

som gjorts under de senare åren torde haft en välgörande inverkan på elevers möjligheter att 

nå sin gymnasieexamen.  

Dessa siffror kan dock problematiseras eftersom man också vet att det finns en stor variation 

mellan olika skolors resultat. Det finns skolor som uppvisar goda resultat och där en stor 

majoritet fullföljer sin gymnasieutbildning medan det på andra skolor knappt är hälften som 

fullföljer på tre år (Cederberg, 2012). Sernhede (2009) pekar på att vårt allt mer segregerade 

samhälle innebär att i vissa stadsdelar i storstäderna är det ett stort antal elever som inte ens 

kommer in på gymnasieskolan, vilket är en allvarlig fråga. Lundgren & Magnusson (2009) visar 

att staten under lång tid har betonat vikten av att alla ungdomar får en utbildning eftersom 

det innebär en ökad möjlighet till anknytning till arbetslivet och arbetsmarknaden.  Det är väl 

känt att de unga som har en låg utbildning och som har svårigheter att komma in på 

arbetsmarknaden och få ett arbete är de som blir mest utsatta vid samhällsförändringar såsom 

vid lågkonjunktur eller när vissa arbeten försvinner. Forskning visar också att långvarig 

arbetslöshet får negativa effekter såväl för samhälle som för den enskilda individen 

(Andersson, Gullberg Brännström, Mörtvik, 2015). Vi vet dessutom att den grova 

brottsligheten rekryterar ungdomar från sammanhang som formats av utanförskap (Wierup 

& Larsson, 2007) och där skolmisslyckanden ofta har fungerat som en katalysator för att unga 

människor ska välja en annan väg i livet. Detta sammantaget gör att det finns all anledning att 

arbeta för att unga människor ska lyckas i skolan och nå en gymnasieexamen.   

Sarnecki (1987) visade redan för några decennier sedan, utifrån ett antal longitudinella 

studier, att unga som har upplevt ett skolmisslyckande är överrepresenterade när det gäller 

sämre livskvalitet jämfört med unga i samma ålder. Utifrån dessa studier, som senare 

bekräftats av en rad andra (se t.ex. Social Rapport, 2010) kan sägas att skolmisslyckande i 

förlängningen innebär stora kostnader både i lidande för enskilda personer men också räknat 

i samhällsekonomiska  termer.  
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Nationalekonomen Ingvar Nilsson har gjort beräkningar som visar att det handlar om cirka 15 

miljoner kronor beräknat på en livstid och en individ, vilket utgörs av ökade sociala kostnader 

och förlorade skatteintäkter. Än mer blir det om en individ utvecklar ett kriminellt leverne 

innefattande missbruk då kostnaden kan närma sig 50 miljoner kronor. Av de individer som 

inte avslutar sin gymnasieutbildning riskerar cirka en tiondel att få svårigheter att etablera sig 

på arbetsmarknaden vilket i sin tur ökar risken för unga att hamna i ett  utanförskap (se till ex. 

pluginnovation.se eller utanforskapetspris.se)   

Att motverka studieavbrott på gymnasienivå blir därmed en synnerligen angelägen 

samhällsfråga. Utbildning kan vara en avgörande faktor för att människor ska få ett liv med 

livskvalitet och också kunna delta aktivt i samhällslivet och bli en del av olika gemenskaper, 

vilket i sig är en skyddsfaktor, menar  Hirschi, (2002) som formulerat en teori om betydelsen 

av sociala band. Hirschi menar att människors integrering i samhället innebär en social 

kontroll. För att förklara vad som verkar gynnsamt för att individer ska integreras i samhället 

formulerar Hirschi fyra dimensioner och centrala begrepp. Möjlighet att anknyta till personer 

och därmed utveckla emotionellt positiva relationer är den första. Dessutom är det viktigt att 

individen accepterar samhället och dess normer, vilket Hirschi sammanfattar med begreppet 

åtagande. Detta leder i sin tur till en inre övertygelse om att samhällets lagar och moral är det 

rätta. Därmed kommer individen att involveras, vilket innebär att individen strävar efter att 

inordna sig i samhället och utbilda sig, vara delaktig i fritidsaktiviteter samt ta del av andra 

möjligheter som samhället erbjuder. Att arbeta för att elever knyter an till skolan är därför en 

viktig förebyggande åtgärd för att förhindra en ogynnsam utveckling för unga människor. En 

amerikansk forskningsöversikt visar att kriterier som fungerar preventivt är bland annat tillit 

till skola och personal samt deltagande och åtagande i olika aktiviteter i skolan (Maddox & 

Prinz, 2003).  

Ett exempel på att det går att vända negativa trender är ett försök med en så kallad 

skymningsskola i Pennsylvania i USA. Varje dag hämtades de skolkande unga från ett av 

slumområdena till en alternativ skola, där de i mindre klasser fick hjälp och stöd att klara av 

skolarbetet. Cirka två tredjedelar examinerades och mer än en tredjedel fortsatte att studera 

vidare (D ´Angelo och Zemanick, 2009). En slutsats som kan dras i relation till denna 

undersökning är att skolas och lärares förväntningar kan göra stor skillnad.  

Skolan kan helt enkelt fungera som en förebyggande faktor för att förhindra avhopp då både 

nationell och internationell forskning visar på uppseendeväckande skillnader mellan hur 

elever lyckas i skolan i jämförbara upptagningsområden. Detta indikerar att det som sker i 

skolan har betydelse. En del av förklaringen kan tillskrivas respektive elevs sociala bakgrund, 

men skillnaderna är framförallt beroende av skolans klimat, som bland annat handlar om 

arbetssätt och bemötande (Rutter 1983; Grosin 2004). Slutsatser som kan dras av denna 

forskning är att skolan kan motverka att elever tvingas uppleva skolmisslyckanden som i sin 

tur kan leda till att de lämnar skolan i förtid. Det kan handla om vilka strategier skolan väljer i 

arbetet med dessa elever likväl som synsätt och bemötande gentemot dem. Det handlar 
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således  inte enbart om social bakgrund, även om den har visat sig ha stor betydelse. Grosin 

(2004) visar dock i sina studier på betydande skillnader mellan skolors sätt att fungera 

relaterat till elevers prestationsnivå även sedan social bakgrund och tidigare kunskaper vägts 

in i studierna. Slutsatsen av denna forskning kan sägas vara att skolans sätt att fungera går att 

påverka och förändra.  

Därför behövs ett perspektivskifte hävdar Ekstrand (2015) i sin forskningsgenomgång kring 

skolnärvaro och skolavhopp. Problemet har i alltför stor utsträckning individualiserats och  

skolans sätt att fungera har negligerats. Konklusionen av Ekstrands genomgång visar att 

elevers känsla av att lyckas med skolan är knutet till att de utvecklar kärnkompetenser och 

fungerande relationer med vuxna. Här talas också om betydelsen av det goda skolklimatet. 

Skolans klimat kan enligt Lindberg (2010) definieras utifrån faktorer som rör trivsel och 

trygghet för eleven, bemötande och delaktighet samt hur undervisningen utformas och vilka 

möjligheter till kunskapsutveckling likväl som social utveckling som därmed ges för eleven. 

Hattie (2009) visar i sin metasyntes om vad som påverkar elevers studieprestationer att olika 

kompetenser har stor betydelse. Det handlar om relationell kompetens, didaktisk kompetens 

samt kompetens som rör ledarskap. Således behöver orsaker till studieavbrott 

problematiseras och nya pedagogiska modeller prövas för att utveckla kunskap om vad som 

fungerar.    

Att motverka studieavbrott på gymnasienivå är alltså en prioriterad fråga i Sverige såväl som 

i EU och övriga västvärlden även om vi nu i vårt land upplever en positiv trend (Skolverket 

2017). Begreppen drop-outs och early school leavers används internationellt när man talar om 

den grupp unga som befinner sig i riskzon för avhopp från skolan. Dessa begrepp kan uppfattas 

som ett val som den unge gör. Andra begrepp som push-out  (Cederberg, 2012) 

problematiserar de förstnämnda då man talar om att den unge successivt istället ”knuffas ut” 

från skolan (Cederberg, 2012). Tidigare forskning och teorier  kring skolmisslyckande har i hög 

grad utgått från att det är individen som är problembäraren medan skolans sätt att fungera 

inte har varit föremål för undersökningar i samma utsträckning (Grosin 2004).  

Här kan nämnas att Skolinspektionen genomförde en ”flygande inspektion” på 47 

gymnasieskolor i syfte att granska hur en skoldag såg ut för elever på yrkesprogrammen och 

vilka arbetssätt som användes. Resultatet av den oanmälda granskningen visade att 

individuellt arbete och helklassundervisning var ungefär lika vanligt och grupparbete mindre 

vanligt. Det som var mest anmärkningsvärt i studien var att lärarstödet var lågt i den 

observerade undervisningen och att det var som lägst när eleverna arbetade med individuellt 

arbete. Utifrån dessa resultat påtalar Skolinspektionen att risken att eleverna inte får 

tillräckligt lärarstöd kan bli stor om det individuella arbetet ges för stort utrymme 

(Skolinspektionen, 2016).  

Studier som tar sin utgångspunkt i elevernas upplevelser av skolan visar att det som har 

betydelse för att de ska stanna kvar i skolan är i hög grad sådana faktorer som är möjliga att 

påverka. Det handlar om samma faktorer i flertalet studier vilket i sig är anmärkningsvärt. Det 
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eleverna säger är framförallt att de känner sig mobbade och att de inte får tillräckligt 

pedagogiskt stöd (se t.ex. Tema Unga, 2013 eller Ekberg, Anderberg, Dahlberg & Fonseca, 

2016). 

Med utgångspunkt i att faktorer som rör ”skolans inre arbete” är möjliga att påverka finns det 

således all anledning att studera olika modeller och hur skolan organiserar arbetet, hur elever 

bemöts, hur insatser ser ut och vilka konsekvenser de får. Därför blir en modell som Coach to 

Manage intressant att följa, dokumentera och dra slutsatser ifrån.  

Coach to Manage innebär som nämnts ett utökat mentorskap, det vill säga att en extra mentor 

anställs. I vardagligt tal har den extra mentorn i detta projekt kallats elevcoach vilket i denna 

rapport kommer att vara det begrepp som används. En forskningsgenomgång som genomförts 

av Cederberg (2010)  visar att begreppet elevcoach används allt mer, men att det uppdrag 

som elevcoachen får och den arbetsbeskrivning som ges varierar stort. Det saknas 

vetenskapliga studier kring resultat av elevcoachers insatser. Detta torde bero just på 

variationen i uppdragets innehåll samt att elevcoachens uppdrag konstrueras av den enskilda 

skolan utifrån förutsättningar som finns där, menar Cederberg (ibid). 

Cederberg (2010) ger en bakgrund till begreppet coach och coachning där hon visar att 

begreppen ursprungligen kommer från sammanhang inom sport och idrott. Tanken är att 

coachen ska arbeta för en förändring i tänkandet hos den idrottande när det gäller självkänsla 

och synen på sin egen förmåga i relation till omvärlden. Det handlar om att på ett konstruktivt 

sätt påverka mentala processer och därmed motivation och vad som kan vara möjliga mål att 

uppnå.  Även om begreppet härrör från sportsammanhang finns det teoretiska likheter med 

motivationsarbete och förebyggande socialt arbete hävdar Cederberg (2010). Ett begrepp 

som lyfts fram är interaktion och samspelet mellan människor och därmed hur relationer 

utvecklas. Dessa faktorer och hur detta samspel kommer att formas ses som betydelsefullt för 

att förändringsprocesser ska kunna ske.  Denna teoretiska grund tar sin utgångspunkt i 

coaching i idrottsvärlden men kan överföras till det motivationsarbete som pedagoger kan 

göra i skolan. Coachning kan i detta sammanhang därmed sägas handla om att försöka få 

eleven att tro på sin förmåga och hitta motivation att klara skolarbetet.   

3. METOD OCH MATERIAL  

Den metod som använts för insamling av datamaterial till denna rapport har tagit sin 

utgångspunkt i en idé om praxisnära forskning då deltagarna ses som bärare av viktiga 

erfarenheter och kunskap som  är viktiga att ta tillvara. Materialet samlades in dels genom 

fältanteckningar genomförda vid klassrumsobservationer, dels genom intervjuer med 

deltagarna i projektet. Avsikten var att på detta sätt försöka ge en bild av projektet utifrån 

deltagarnas perspektiv.  

Klassrumsobservationer har genomförts vid fyra tillfällen där respektive tillfälle inneburit att 

jag deltagit i klassrummet under 2-4 timmar.  Dessa tillfällen begränsades till lektioner som 

elevcoachen anordnat på fredagar och som kallades frivilliga fredagslektioner. Min forskarroll 
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var att fungera som ”deltagande känd observatör” (Bryman 2011). Det innebar att jag deltog 

i klassrumsarbetet som en extra pedagog och att deltagarna var införstådda med min uppgift 

att dokumentera arbetet i klassrummet, men också att vi kunde samtala om  deras  

upplevelser av skolan och vilka aspekter de själva såg som viktiga för att förhindra 

studieavbrott.  Det fanns förhållandevis rikliga tillfällen till naturliga samtal med både elever 

och ett par pedagoger. Avsikten med observationerna var inledningsvis att lära känna eleverna 

för att skapa tillit inför genomförandet av intervjuer med dem. Observationerna syftade också 

till att få en bild av elevcoachens och elevernas vardagliga arbete. Vid observationerna 

genomfördes fältanteckningar som innefattade sådant jag observerade och vad som sades vid 

de naturliga samtalen, vilka tillsammans och efter bearbetning återges i 

resultatredovisningens första del.   

Utöver klassrumsobservationerna genomfördes kvalitativa intervjuer i syfte att ta del av 

deltagarnas genuina upplevelser av projektet. Intervjuerna genomfördes med elever samt 

med pedagoger. I denna rapport är begreppet pedagoger den samlade beteckningen för 

skolpersonal som deltog i studien vilket var speciallärare, mentorer, skolledare och coachen. 

Kvalitativa intervjuer har genomförs med sex elever och med åtta pedagoger. Kvale och 

Brinkmann (2011) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som ett samtal mellan 

människor där ämnet är något som de som deltar i samtalet är intresserade av. På det sättet 

har jag sett de intervjuer som genomförts. Det som vi samtalat om har rört skolans möjligheter 

och svårigheter att motverka studieavbrott i allmänhet och aspekter som rör ett utökat 

mentorskap i synnerhet.  

Två av intervjuerna genomfördes som fokusgruppsintervjuer med två respektive tre 

pedagoger. Fokusgruppsintervjuer innebär att intervjua deltagare i grupp där deltagarna  

diskuterar utifrån ett speciellt fokus. Interaktionen mellan gruppens medlemmar blir därför 

central och tillfälle till reflektion kan på så sätt innebära att nya dimensioner tillförs (Bryman, 

2011).  Anledningen till att ett par intervjuer genomfördes på detta sätt var dels att det var 

svårt att hitta tider för lärare, dels för att det enligt ovan skulle kunna ge mer fördjupade 

kunskaper när flera deltagare ventilerar ämnet som står i fokus.     

Intervjuerna med eleverna tog mellan 20 och 30 minuter och intervjuerna med pedagogerna 

mellan 40 och 70 minuter. Utöver dessa intervjuer har elevcoachen intervjuats vid två 

tillfällen;  dels i början av projektarbetet och dels i slutet av projekttiden.   

Deltagarna fick i enlighet med Vetenskapsrådets etiska krav (vr.se 2017)  information om 

projektet och dess syfte. De fick också information om att det de berättade skulle komma att 

behandlas konfidentiellt och att de själva bestämde om sin medverkan samt att materialet 

endast skulle komma att användas i forskningssyfte. I materialet har samtliga deltagare 

försetts med fingerade namn för att i möjligaste mån förhindra identifikation. 

Analys av materialet har skett enligt tematisk analys (Bryman 2011) där intervjuerna 

inledningsvis transkriberades ordagrant. Därefter lästes materialet igenom ett flertal gånger  i 
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syfte att finna teman som visar vad deltagarna ser som väsentligt när det gäller hur 

studieavbrott kan motverkas och hur det utökade mentorskapet har fungerat.  Dessa teman 

har sedan kommit att utgöra huvudrubriker respektive underrubriker i resultatredovisningen.  

  

4. RESULTATREDOVISNING     

I detta kapitel redovisas studiens resultat utifrån tre delar som tillsammans syftar till att ge en 

helhetsbild av hur det utökade mentorskapet har fungerat och hur deltagarna ser på 

betydelsefulla aspekter för att skolgången ska fungera. I den första delen redovisas 

klassrumsobservationer vilka inkluderar naturliga samtal med elever, mentor och elevcoach. I 

del två redovisas elevernas röster utifrån ett antal teman som  framkommit vid analysarbete 

av intervjuer. I del tre ger pedagogerna på samma sätt sin syn på vilka möjligheter och 

svårigheter ett utökat mentorskap kan ge.  Redovisningen avslutas med en sammanfattning 

som avser att belysa vilka framgångsfaktorer som framträder i en satsning av detta slag.  

4.1 ARBETET I KLASSRUMMET OCH VAD SOM GÖR ATT SKOLARBETET FUNGERAR 

4.1.1. Att få välja själv 

Arbetet i klassrummet studeras vid de extralektioner som elevcoachen Calle har på 

fredagsförmiddagarna, som är elevernas sovmorgon och fritid. En särskild sal är bokad till 

dessa tillfällen. Elevernas ordinarie lektioner börjar strax före lunch. Detta innebär att det är 

frivilligt att komma till Calles lektioner som varar några timmar. Eleverna förväntas ha med sig 

böcker och uppgifter som de har bestämt sig för att arbeta med. Det är uppgifter som de 

”ligger efter med” och ibland är det ett prov som ska göras. Eleverna ”droppar in” allt 

eftersom; ibland kommer en elev ensam och ibland är de två och två eller flera som kommer 

samtidigt.  

Vid ett tillfälle kommer jag väldigt tidigt men då har en elev, vi kan kalla honom Jonas, redan 

kommit. Han tittar på mig under luvan och vi småpratar lite och så berättar han att han klarade 

matteprovet som han var så nervös för och som han arbetade med veckan innan när jag var 

där och satt med honom en stund. Vid det tillfället sa han att han brukar kunna matten när 

någon sitter bredvid och han får hjälp med förklaringar. Det hjälper honom att förstå, sa han 

då och tillade snabbt att ”sen glömmer jag alltihop med en gång”. Han kunde inte dölja ett 

leende när han denna tidiga morgon berättar att han faktiskt klarade matteprovet. Jag förstår 

att det var oväntat eftersom han var missmodig och uttryckte att det inte skulle gå när han 

veckan innan gick iväg till provtillfället. Då sa han: ”Det är nog ingen mening men jag går dit 

och försöker i alla fall”. 

Calle hälsar varje gång individuellt på alla när de kommer och han ställer lite frågor om hur de 

mår, hur det gick på fotbollen och andra saker som gör att eleverna verkar uppleva att de blir 

sedda. Calle nämner alla vid namn och småpratar med var och en. Det blir små samtal mellan 
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Calle och varje elev. Stämningen är avslappnad och trivsam. När alla är samlade och sitter på 

sin plats tar Calle ordet och uppmanar eleverna att rikta blicken mot tavlan där han har skrivit 

punkter som visar vad som övergripande ska göras under förmiddagen. Han går igenom punkt 

för punkt och ger en förklaring till varje punkt. Det finns tillfälle för eleverna att ställa frågor 

kring arbete och arbetsuppgifter och Calle svarar tålmodigt på varje fråga. Vid flera tillfällen 

så blir det lite skratt och det är uppenbart att det är tillåtet att skoja men så blir Calle allvarlig 

och säger ”Nej, nu måste vi jobba killar”. Därefter går Calle runt och frågar var och en vad de 

ska arbeta med och samtal utspelar sig kring arbetet, hur det kan göras och varför. När 

eleverna till exempel säger att de inte kan eller orkar så ställer Calle motfrågor om vad som är 

svårt eller hur eleven tänker om det som ska göras. Calle uttrycker förväntningar på att alla 

ska arbeta: ”Jodå du klarar detta, försök först och fråga sen om du inte kommer vidare”.  Det 

sker dels genom sådana uppmuntrande ord men också genom att han tar sig tid att sätta sig 

hos respektive elev en stund om det behövs och diskutera uppgiften och hur den ska göras. 

Calle förefaller ha mycket god kunskap om vilka uppgifter var och en har att göra när det gäller 

olika ämnen. Eleverna har tagit med sig det som de känner själva att de vill och behöver arbeta 

med. Man arbetar på den här skolan med ett system där en lärplattform är utgångspunkt vilket 

innebär att eleven själv har ansvar för att hålla reda på vilka uppgifter man har att göra, hur 

de ska göras och när de ska lämnas in samt när det är prov.  

4.1.2. Vilja och motivation att klara skolarbetet 

När eleverna kommit igång, vilket inte tar särskilt lång tid, slås man av att samtliga elever 

verkar motiverade att ta tag i och genomföra de uppgifter som de har med sig. 

Klassrumsmiljön är lugn och eleverna arbetar tyst med sina respektive uppgifter. Vi vuxna 

cirkulerar runt och hjälper eleverna när de ber om det. Eleverna verkar ha ambition och  

motivation att klara av de uppgifter man har med sig. Jag försöker göra en pedagogisk insats 

här och var och får då också tillfälle att samtala med eleverna. När jag frågar en elev om hur 

han tycker det är att använda den lediga fredagsförmiddagen till att delta i dessa lektioner 

säger han: ”Jomen det är jättebra. Annars hade jag inte klarat mig här”.  En annan elev, Aron, 

berättar att han tidigare åkte med en släkting till skolan eftersom hans lektioner började 

senare på förmiddagen. Men sedan Calles tidiga fredagslektioner infördes har Aron ändrat 

sina rutiner. ”Nu åker jag tåget så jag är här klockan 8. Varje fredag”.   

Vid dessa små samtal framkommer det att eleverna har en vilja att klara gymnasiet, men att 

det är svårt utan hjälp och stöd. Jag frågar flertalet elever om vad de tycker om att ha 

extralektioner. Samtliga är positiva då de betonar att de på dessa lektioner vet vad de ska göra 

och att de också får hjälp att klara av det. ”Därför är det lönt att gå hit även om det egentligen 

är fritid” säger en av dem. Och kompisen bredvid säger:  

”Det är riktigt bra, tycker jag. Det är väl många i klassen som behöver extra hjälp så det är 

skitbra att han ställer upp. Det kan ju bli stressigt när man har många läxor och det är svårt 

och då är det bra att få extrahjälp när man har sovmorgon”. 
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Vid ett tillfälle när lektionen börjar 8.15 kommer tre elever redan före klockan åtta eftersom 

de ska ha prov och det är sista chansen att få göra provet. Elevernas ordinarie lärare är med i 

klassrummet denna dag, hon går runt och stöttar eleverna och det blir tydligt att det finns en 

god relation dem emellan. Hon berättar för mig att hon är så glad att Calle finns med i just 

denna klass och på detta program:  

”Den är väldigt speciell, man har en speciell mentalitet, det tar nästan två år innan man kan 

vara sig själv och man uttrycker sig ibland fult till varandra”. 

Av detta märker jag intet vid de tillfällen jag deltar. Tvärtom så har eleverna en trevlig attityd 

gentemot varandra och mot oss vuxna. När jag vid något tillfälle frågar eleverna om den i mitt 

tycke fina atmosfär som präglar klassrumsmiljön svarar Hugo:  

”Man blir lugnare av att vara här. I alla fall för mig. Jag vet inte hur det är för de andra. Men 

för mig är det så…att jag kommer hit och jag kan sätta mig och göra det jag ska. Och jag får 

alltid den hjälpen jag behöver. Och folk runt omkring mig är också lugna. Liksom om någon är 

hypad alltså till hundra och är jättetaggad och allting sånt, då blir jag också det. Du vet att här 

har Calle bra pli på alla elever.”  

4.1.3. Bra med ordning och reda i klassrummet 

Flera av eleverna uttrycker en uppfattning att hos Calle ”där är det ordning och reda” men 

man är ändå noga med att påpeka att ”han är sträng på ett bra sätt” och också betona att det 

inte handlar om kadaverdisciplin eller att skrika på eleverna: ”Alltså jag tror aldrig han har höjt 

rösten mot oss”. Dessa fredagsförmiddagar är elevernas sovmorgon men de kommer hit ändå 

och vid de tillfällen när jag är där är klassrummet fullt av elever. Så gott som alla i gruppen 

kommer varje fredag även om någon är frånvarande vid något tillfälle. Eleverna uttrycker att 

de får stöd och att de på dessa lektioner kan fråga utan att känna sig dumma. En elev säger 

att det kan man också göra på de vanliga lektionerna men inte för många gånger ”Man vill ju 

inte fråga efter varenda grej läraren säger”.  

Flera elever menar att på andra lektioner är det rörigare och att just denna klass inte har så 

bra relation med lärarna. Frans säger så här:  

”Alla andra lärare tycker ju att vår klass är dumma i huvet liksom. Ja, vi är inte så populära. 

Man märker ju det på dom liksom. Dom är ju inte glada när vi kommer in i klassrummet 

liksom som dom var i början. Sen blev dom grinigare och grinigare. För att vi pratar mycket 

och så”. 

4.1.4. Att känna stöd i alla lägen 

En av elevernas lärare menar att det har varit stor skillnad när Calle varit med på ordinarie 

lektioner. Att vara två pedagoger i klassrummet innebär att man hinner hjälpa eleverna:   
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”Men med Calle i klassrummet blir det så mycket lättare, det hjälper verkligen att vara en 

vuxen till i klassrummet. Han hinner hjälpa dem som behöver. Calle är också mycket duktig på 

att skapa relationer med ungdomarna. För många elever har detta med att Calle varit med 

betytt väldigt mycket” säger läraren och tillägger ”Jag hade aldrig lyckats få igenom de här 

eleverna utan Calles insats.”   

Hennes målsättning att alla i klassen skulle kunna få godkänt, på det hon undervisat om så här 

långt, är uppnått. Läraren gör här en snabb bedömning: ”Alla har fått minst E på min del”. 

Calles närvaro har inneburit att god stämning har gått att skapa,  han har humor och man har 

kunnat skoja och ha trevligt med eleverna. ”Det viktigaste är den goda relationen och det är 

just detta som Calle har lyckats så bra med.” 

Vid andra tillfället berättar jag för eleverna lite mer utförligt om att min uppgift är att följa 

Calles arbete men också att få höra vad elever och lärare tycker om att ha en extra mentor 

och vad som skulle kunna bli bättre. Jag hinner inte så långt med min information förrän jag 

avbryts av eleverna som med höga röster spontant ropar ut sina synpunkter:   

”Calle är king!”, ”Han är bäst!”, ”Han kan allt!” , ”Han hjälper alltid när man behöver”, ”Det är 

bra för oss att ha honom här”.  

När jag försöker pressa dem om vad som kan bli bättre uttrycker de sig unisont igen: 

”Ingenting, allt är bra!” , ”Ja, det är sjukt bra alltså.” 

4.2. ELEVERNAS RÖSTER OM BETYDELSEN AV ETT UTÖKAT MENTORSKAP OCH VAD SOM 

BEHÖVS FÖR EN FUNGERANDE SKOLGÅNG 

4.2.1 Om alla får stöd och hjälp blir det lugn och ro i klassrummet   

De elever som är i fokus i denna studie har alla en skolbakgrund där de behövt mycket stöd 

och också ibland fått mycket hjälp. ”Ja, jag har alltid haft hjälp på något sätt. Så det måste jag 

ju fortsätta få, säger Hugo. Eleverna uttrycker att det är lugnt att arbeta i den mindre gruppen 

som Calle har ordnat med de extra timmarna på fredagarna. Sebbe berättar att det brukar 

vara mycket stökigare på de vanliga lektionerna men när man är hos Calle så har man valt det 

själv. Hugo hävdar att det har betytt mycket för honom att ha dessa extra lektioner. Han gillar 

inte att vara i helgrupp eller större grupper. ”Det är lugnande för mig att ha en extra lärare 

som Calle för man kommer ju närmare honom än man kommer med andra mentorer och Calle 

hjälper ju en och man kan vara sig själv” säger han.   Han berättar att han inte kommit överens 

med många lärare och menar att han ”mest blev ovän med dom” och beskriver vad det kunde 

innebära:  

”Jag är väldigt känslig när det kommer till hur folk talar till mig alltså. Och ifall dom sa 

någonting då kunde jag bli arg och säga ifrån och när jag blir arg då säger jag det jag har velat 

säga under en lång tid. Då har jag samlat på mig många saker och då flyger allt ut.” 
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Frans säger att han själv är rätt lugn men att klassen han går i ”inte är den lugnaste precis.” 

Det är riktigt rörigt på vissa andra lektioner och då blir det inte mycket gjort.” Men på Calles 

lektioner är det lättare att koncentrera sig eftersom det är lugnt, menar Frans. Aron talar också 

om att det är lugn och ro på fredagslektionerna och att det leder till att man kan arbeta med 

sina uppgifter. Samtliga elever hävdar att det handlar mycket om att man hinner få hjälp med 

skolarbetet annars är det lätt att någon börjar prata och ”stimma”. Då dras fler med och sen 

blir det högljutt och då är det omöjligt att koncentrera sig. De upplever att lugnet på på Calles 

fredagslektioner ger arbetsro. Det blir meningsfullt att gå dit eftersom man får hjälp med 

skolarbetet.  

”Calle tjatar inte så mycket” säger Hugo. ”Han säger till en vad man ska göra. Och om man 

inte gör det så kommer han och hjälper en. För det är ju så att om man är i helklass och man 

kanske inte förstår och vill ha hjälp, då kanske man får sitta och vänta i 20 minuter för läraren 

ska gå runt och hjälpa alla andra. Men Calle kommer ju direkt eftersom man ber om det och 

eftersom det inte är så många i gruppen på fredagarna. Ja, han är ju den som egentligen har 

fått mig att bli lugn eftersom han alltid stöttar”,  hävdar Hugo. 

4.2.2. Att läraren förstår och bryr sig men ändå kan hålla ordning i klassen  

Eleverna betonar att Calle bryr sig om sina elever. Flera av dem säger att Calle är ung i sättet 

och att det gör att han kan förstå sina elever. ”Han är mer som oss. Han förstår hur vi tänker”, 

säger Sebbe och fortsätter ”det går att snacka med honom om vad som helst och ändå hjälper 

han en som lärare.” Det har stor betydelse att man kan träffa Calle på fredagar och alltid få 

den hjälpen man behöver och att alla i gruppen är lugna, säger flera av eleverna. Om någon 

”triggar” de andra så är det lätt att hänga med fast man inte vill det. Så upplever man inte att 

det är på de vanliga lektionerna.  Eleverna betonar dock att Calle ”har bra pli på eleverna” 

vilket bidrar till lugnet. ”Han är sträng på ett bra sätt”, säger de. Även om Calle är sträng och 

förväntar sig att eleverna arbetar och koncentrerar sig så har han ändå humor och man kan 

skoja med honom och man kan dessutom prata med honom om allt ”Han är liksom ung, han 

förstår oss, säger Sebbe och Axel menar ”Han är schysst, han är som vi”. Eleverna betonar att 

den goda relationen mellan dem och Calle har betydelse för att de ska lära sig och må bra. Kim 

uttrycker det så här: 

”Calle har hjälpt mig mycket. Han har fokuserat på att alltid fånga upp när det gäller måendet 

och förmågan man har den dagen. Hjälp med struktur och vad man ska börja med och han 

förklarar uppgiften om man inte förstår. Calle berömmer vid insats oavsett mängd, motiverar 

vidare och har alltid vad man har gjort, och inte det man har kvar, i fokus. Han har gjort att 

flera inlämningar och prov är färdiga. Man han är även en god lyssnare och vill alltid stötta 

och hjälpa när det är en tuffare dag, tar sig tid att finnas där och på ett pedagogiskt och 

jordnära sätt ge råd. Det finns säkert mer, men det är vad jag kommer på”.  

Eleverna känner uppenbarligen att Calle bryr sig om dem;  
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”Han bryr sig om oss som att vi är typ hans barn…” säger Aron och fortsätter ”…det skulle vara 

mycket roligare i skolan om alla var såna”.  

Frans menar att eleverna i denna klass inte alltid känner sig så uppskattade: Flera elever 

berättar om att de ser ett stort engagemang hos Calle. Vad det rent konkret handlar om kan 

enligt Axel vara:  

”Han fixar en tid, en plats, sen får vi gå dit, äta frukost, dricka kaffe och så…ja, det skulle en 

vanlig lärare aldrig göra alltså”. 

Flera av eleverna berättar hur positivt det alltid är att möta Calle i korridoren och Aron ger 

exempel på vad det innebär: ”Om man möter honom i korridoren, ja då stannar han och 

pratar. Då lägger han ner sina böcker och så stannar han och pratar. Han har alltid tid. Sen 

första dagen har det varit så”. 

4.2.3. Att ha någon som kan förklara så man förstår ger motivation  

Den extra hjälpen som eleverna får innebär mer än att någon bara sitter bredvid. De betonar 

att Calle dessutom är bra på att förklara och att han är flexibel i sitt pedagogiska 

förhållningssätt. Om eleven inte förstår så prövar han ett annat sätt:  

”Han förklarar på ett helt annat sätt än vad läraren gör i klassrummet. Calle kan allt, alla 

ämnen. Och förklara så man begriper”, säger Frans och tillägger att ”vissa andra lärare kan ju 

vända och vrida så allting bara blir rörigt i huvudet”. 

Eleverna berättar att det är ovärderligt med någon som har tålamod som lyssnar och försöker 

förstå eleven och som sedan försöker förklara på olika sätt och att man tillsammans kan hitta 

ett sätt att förstå, till exempel ett matteproblem. Axel förklarar:  

”Och så kommer vi på ett sätt som jag förstår. Dom andra lärarna dom visar ett sätt och förstår 

jag inte då måste jag bara nöta hela tiden”.  

Att Calle cirkulerar runt i klassrummet under lektionerna uppskattas av eleverna. De menar 

att Calle har ett engagemang för dem och de känner att han bemödar sig om att eleverna ska 

förstå. Calle uppmuntrar dem genom att han går runt och frågar hur det går. Aron ger exempel 

på vad Calle kan säga för att motivera: ”Behöver du hjälp med det här och sen säger han; ja 

men jobba på lite så kan vi snacka lite senare om vad vi ska göra i helgen eller nånting”. 

4.2.4. Att ha förväntningar på sig är viktigt 

Det finns synpunkter på att lärarna i största allmänhet borde ”pusha mer” på eleverna, även 

på dem som inte verkar kunna så mycket. Att påpeka att man har en läxa, och också säga till 

eleven att man som lärare tror att eleven klarar att göra den, ses som viktigt. Det är viktigt att 

mötas av positiva förväntningar och att lärarna tror att man klarar arbetet:  
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”Det är viktigt att lärarna är glada och inte bara skriker på eleverna eller hotar med att ringa 

föräldrarna om det inte funkar. Det hjälper inte utan att det handlar om att samtala med 

eleven och visa att man tror på honom eller henne”, säger Sebbe.  

Att ha förväntningar på eleverna kan komma till uttryck på olika sätt. Axel beskriver vad det 

kan innebära: 

”Om man har ett prov så har vi fem frågor, så har jag gjort två. Och om jag hade sagt det till 

någon annan lärare, jag är klar nu, så säger den läraren: Ja det var bra och så tar hon provet. 

Men Calle skulle säga; Nej, det är inte klart, du ska göra dom andra frågorna också och sen 

hade han suttit och snackat med mig och så hade jag kunnat göra allting”.  

Flera av eleverna menar att det är vanligt att lärarna mest sitter framme i katedern och är helt 

tysta. De säger att Calle istället går runt i klassrummet och frågar om eleverna behöver hjälp 

med något eller att han på olika sätt pushar och visar att han tror att eleverna klarar 

arbetsuppgifterna. Flera av eleverna säger att känslan av att Calle tror på dem ger självkänsla 

och det betyder mycket att Calle pratar med eleverna. Axel menar att  ”Det är inte bara att ha 

lektion och så. Man måste ju kunna prata med eleverna”.  

4.2.5. Som elev har man själv ansvaret för skolarbetet 

Eleverna betonar att det hänger på det egna engagemanget och på dem själva om de klarar 

gymnasiet. Det är något som de också får höra från lärarna. ”Dom säger att det är mitt egna 

fel ifall jag inte blir klar, det ligger på mig. Och det gör det ju”, menar Hugo. 

Sebbe har också den uppfattningen: ”Man blir tillsagd flera gånger av lärarna men sen får 

man höra att det är upp till en själv, du gör vad du vill och så försöker man klara uppgiften och 

så går inte det och då kan inte lärarna göra så mycket.”  

Eleverna går därför frivilligt till fredagslektionerna och även om det inte hjälper så ses det ändå 

som en chans och viktigt att gå dit hävdar Aron:  

”Det är i alla fall viktigt att även om man inte klarar provet så är det bra att ha varit på Calles 

lektioner för då har man i alla fall gjort så mycket man har kunnat för att det ska gå bra. Annars 

kan man ju ångra sig om det går dåligt på ett prov.  

Frans menar att han får chanserna som han behöver men att det gäller att ta till vara på dem. 

Men det är svårt och just därför är det bra att ha någon som stöttar för det är svårt att hålla 

fokus. Det är väldigt lätt att skjuta upp saker i ting. Frans berättar att tidigare så var det vanligt 

att han inte kom igång med skolarbetet utan tänkte att ”jag gör det nästa vecka”. Men när 

Calle kom så kändes det lättare och han verkade också ha koll på vad alla behövde göra. Calle 

tjatar inte och det tycker Frans är bra: ”Alltså tjatar någon lärare på mig för mycket, då släpper 

jag det alltså. Jag orkar inte bry mig”.  
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Eleverna är eniga om att alla elever i skolan vill klara gymnasiet men det finns en uppfattning 

att ”det hänger mycket på en själv”. Man måste vara inställd på att man ska klara det och man 

måste tro på sig själv. Flera menar att det har varit svårt tidigare, men att de upplever att Calle 

hela tiden ger dem en känsla av att det går att klara av de svåraste uppgifterna.  Hugo säger 

att han haft väldigt svårt med självkänslan och att det hänger ihop med hur han upplever att 

han blir sedd:  

”Jag har fått bilden framför mig att dom inte gillar mig och då känner jag att det är ingen 

mening att jag gör deras grejer ifall dom inte gillar mig.”  

Axel påpekar vad som krävs om alla ska klara gymnasiet ; ”Då måste de elever som behöver 

mest stöd få det, istället för att bara hjälpa dom som redan kan och är bra”.  

4.2.6. Att få fortsatt stöd kan förhindra att man hoppar av skolan 

Eleverna är helt samstämmiga i att det är viktigt att de får fortsatt stöd och att det haft stor 

betydelse att få stöd av en person som Calle. Alla är eniga om att de kommer att klara av 

gymnasiet om de får fortsatt stöd. ”Det är skitbra med nån som stöttar”, säger Sebbe och 

poängterar att ”Calle borde vara kvar för han hjälper mycket”. Flera är mycket oroliga för hur 

det ska gå om inte Calle kommer att vara kvar.  

”Det är väl det jag är orolig för att om Calle sticker så kanske jag går tillbaka till mitt vanliga 

jag på grund av att det inte finns nån då, säger Frans och fortsätter ”för min del finns det stor 

risk att jag hoppar av gymnasiet eftersom jag är ju riktigt skoltrött. Men det går bra så länge 

man har någon som pushar som Calle gör”.  

Aron tycker att ”Jo, det går kanske bra nu, men i tvåan så börjar man känna lite så där…men 

så finns ju han där som kan köra på…Det är alltid bra att få lite extra hjälp. Jag kämpar 

verkligen med skolan. Men sen när man inte kan något så…då har man ju Calle att fråga och 

få hjälp av”.  

Axel känner sig väldigt osäker på vad som kommer att hända; ”Om Calle inte är här då har jag 

ingen aning om hur det ska bli, men jag tror att jag skiter i det då.” 

4.2.7. Att få möjligheter inför framtiden 

Det finns en oro inför framtiden och om man ska klara jobbet man utbildas för. Om framtiden 

säger Axel: ”Svårt. Det är inte lätt att få jobb om man inte kan nåt. Det är svårare än vad jag 

trodde. Alltså själva linjen. Det är miljarder grejer du ska kunna.” 

Men man vill verkligen bli klar med skolan och komma ut och jobba. Sebbe menar att man 

egentligen bara sitter i skolan och väntar på att få börja jobba:  

” Ja, sen då jobbar man och tjänar pengar. Det är en helt annan sak än skolan. Här bara sitter 

man ju. Och bara väntar på att man ska få sluta liksom. Så känns det varje dag. Men jag skolkar 

inte. För nu vill jag klara det”. 
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4.3 PEDAGOGERNAS RÖSTER OM BETYDELSEN AV ETT UTÖKAT MENTORSKAP 

OCH VAD SOM BEHÖVS FÖR EN FUNGERANDE SKOLGÅNG  

4.3.1 Att ha tid för eleverna är det allra viktigaste   

Pedagogerna ger en komplex bild av sin yrkesutövning då deras uppdrag i första hand handlar 

om att planera och genomföra undervisning men att det i detta uppdrag numera också ingår 

att utföra en rad administrativa uppgifter. Detta gör att mentorstiden, där man kan ha 

möjlighet att lära känna sina elever mer på djupet, ibland blir åsidosatt. Därför har det varit 

bra med en extra mentor som Calle då han ibland har kunnat ta över och avlasta lärarna från 

viss del av mentorskapet. Det har varit särskilt betydelsefullt när det gällt elever med stora 

svårigheter att klara gymnasiestudierna. Carina ställer sig frågan om det egentligen hjälper 

med allt pappersarbete och dokumentation eller om det istället är satsningen på ett extra 

mentorskap som har betydelse:   

”Men jag känner ibland att vi skriver den ena pedagogiska utredningen efter den andra och 

det görs åtgärdsprogram och det är så mycket fint. Men det hjälper inte eleven. Det händer 

ingenting. Här ser jag ju ändå något konkret”. 

Felix betonar att han som pedagog brinner för att lära känna alla sina elever, att skapa goda 

relationer med eleverna, att lägga tid på att motivera dem, att förstå hur deras liv och 

situationer ser ut utanför skolan och hur deras verklighet ser ut. Han beklagar att tiden för 

detta är knapp och att annat måste prioriteras: 

”Det är ju det att vi har väldigt många bollar i luften hela tiden och att vi upplever att tiden 

aldrig räcker till. Vi har ju vår undervisningstid och så kommer mentorskapet utöver det. Och 

så är det ju planeringstid då. Och jag kan uppleva att, med de mentorseleverna jag har så 

räcker inte tiden. För mentorskapet får en alldeles oproportionerligt stor del utav min 

arbetstid. Och det är ju det som ska vara ett gott lärarskap; att ha goda relationer, att kunna 

motivera elever, prata med dom om vad de gjorde i helgen, hur deras liv ser ut och vad det är 

som är nära dem i verkligheten. Och jag tar gärna den biten, det är ju den jag brinner för”.  

4.3.2. Ett professionellt bemötande och förmåga att skapa goda relationer med eleverna 

Det handlar på många sätt om att det utökade mentorskapet innebär att tid frigörs och att 

elever som behöver det får chans att ha en god relation med en pedagog. Det är svårt att 

hinna med att skapa fördjupade relationer med alla elever när man är mentor för en hel klass. 

Det finns helt enkelt inte tid och det är extra svårt att hinna med elever som har olika 

svårigheter och som egentligen behöver mycket tid med sin mentor eller någon annan 

pedagog.  Felix berättar om ett lyckat exempel där en av hans elever fick en stor skjuts framåt 

tack vare det utökade mentorskapet.  

”Jag har suttit på otaliga möten med denna elev och vårdnadshavare där eleven verkligen 

sprudlar av glädje över att ha fått en sån här kontaktperson som hör av sig till henne på 
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morgonen, möter upp henne utanför skolan, har fika med till henne på eftermiddagarna när 

hon blir trött”. 

Pedagogerna vittnar om att det har stor betydelse att Calle tycker om sitt jobb och sina elever. 

Det smittar av sig menar man och säger att det är just det som är ett gott bemötande på ett 

professionellt sätt. Karin säger: 

”Han har ett bemötande kring olika elevkategorier på ett professionellt sätt som gör att han 

kan skapa relationer och därigenom så vinner han ett förtroende hos eleven på ett sätt som 

gagnar hela skolmiljön och elevens lärmiljö och studierna och elevens resultat så småningom 

också, det är jag övertygad om. Så det är starkt bundet till hans resultat att han har den här 

förmågan”. 

Själv säger Calle att han har lärt sig mycket om bemötande. Han påpekar att som elevcoach är 

det viktigt att man inledningsvis bara lyssnar och inte tränger sig på, men ändå visar att man 

har tid för eleven. Då brukar det lösa sig:  

”Ja, jag tänker att dom här ungdomarna har lärt mig så mycket. Otroligt mycket i bemötande. 

Olika behov, förutsättningar, vad det betyder mycket när man har en relation som inte bara 

är uppbyggd på skola utan att man vet vad dom gör och hur deras liv utanför ser ut. Det är 

mycket roligare att komma till skolan när jag vet att jag ska träffa dig, säger en eleverna”.  

4.3.3 Det viktiga samtalet och förståelse för elevens situation 

Betydelsen av att ha möjlighet att prata i lugn och ro med alla elever betonas och särskilt med 

de elever som har de största svårigheterna. Det hade betytt mycket om lärarna hade fått 

sådana samtal schemalagda menar Marita: 

”Det är sånt som vi vill ha schemalagt. Att ha gemensam tid där vi kan göra såna saker som 

att ha informella samtal med våra elever. Sådana samtal är ju otroligt värdefulla. Men sen är 

det ju allt det formella som vi ska göra som tar tid.”  

Pedagogerna ger uttryck för en genuin vilja att få möjlighet att samtala mer med sina elever 

för att kunna sätta in rätt stöd. Tiden räcker dock inte till. Därför blir det extra värdefullt att  

Calle finns eftersom han har möjlighet att avsätta den tid som lärarna saknar. Carina berättar 

om ett lyckat exempel: 

”Han hade en elev under en tid när hon hade det svårt och han hade lite mer tid och då kunde 

dom träffas i princip dagligen. Sen när hennes klasskompisar var ute på praktik under fem 

veckor så la vi upp ett schema då han hjälpte henne att komma ifatt istället för att gå ut i 

praktik. Och hon kom ifatt mycket. Inte allt, men mycket, och han var verkligen jättenöjd med 

henne”.  
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Calle själv ger exempel på hur framförallt tid men också förståelse för elevens situation och 

upplevelser har betydelse. Han berättar om en elev som skulle gå ut på praktik men var orolig 

för hur det skulle gå. Calle beskriver hur han gjorde för att stötta henne:  

”Hon hade fruktansvärd ångest. Men då sa jag; då följer jag med dig första dagen. Så möts vi 

där. Jag följer med och så går vi tillsammans och träffar din handledare en gång till redan 

första dagen. Och det blev ju så bra”. 

Calle följde eleven under en halv dag och sedan fungerade det hela, vilket han förklarar så här: 

”Men just bara det att ha tiden och förståelse och en tro på att det ska fungera”.  

Relationsskapande och att ha tid att samtala och att lyssna betonas av Felix som uttrycker 

följande: ”Det är ju hela inställningen till…och relationen till eleven. Han tar sig tid och lyssnar 

på eleven och det kan vara så att han sätter sig en kvart över en macka och ett glas juice och 

pratar om nåt helt annat. Nånting som betyder mycket för eleven”.  

Att få tid och möjlighet att samtala med eleverna och kunna diskutera både studier och annat 

är oerhört viktigt enligt pedagogerna. Det finns annars risk för att problemen eskalerar, hävdar 

Carina:   

”Men de här eleverna som är så svåra, vi har inte tiden till dom, det går inte. Men då blir det 

lätt att de till slut; frånvaron blir högre och högre och så ligger dom jättemycket efter och…det 

är svårt att rädda dom…det tar ju väldigt mycket tid. Tänk dig att Calle kan sitta i en timme 

och bara prata med någon om elevens problem”. 

4.3.4. Att hitta elevens motivation är avgörande 

”De elever som befinner sig i riskzon för att avbryta sina studier är oftast omotiverade, har 

dålig självkänsla och svårt att strukturera sitt skolarbete själva, säger David och betonar att 

det är viktigt att eleverna får hjälp och stöd att hitta motivationen då det är en viktig 

utgångspunkt för att kunna arbeta med skolarbetet.  

Det finns en tydlig medvetenhet hos pedagogerna om att motivation är en viktig aspekt för 

att eleverna ska kunna klara gymnasieskolan. Men det är inte alltid så lätt att tillgodose det 

som behövs för att eleverna ska bli motiverade. Det handlar bland annat om vikten av att 

eleverna känner sig sedda och det är svårt att hinna med. Marita säger: 

”Motivation är ju också något som kommer genom att de blir sedda. Vi kan ju stånga oss 

blodiga genom att försöka se alla hela tiden och ge alla precis det dom behöver. Men det är ju 

en omöjlig uppgift. Att ha en extra person med på vägen här är ju fantastiskt”. 

Karin har tankar om vad det är som gör att eleverna är så motiverade att komma till de frivilliga 

fredagslektionerna. Hon berättar om andra tillfällen då detta erbjudits på loven och hur 

fantastiskt det är att eleverna kommer till dessa tillfällen. Det är verkligen just de elever som 

behöver extra hjälp och hon menar att de mår så bra av att känna att de lyckas och att någon 
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har tid att stödja dem. Det är likadant på Calles extralektioner och en anledning att eleverna 

går dit fast det är frivilligt. 

”Jo, dom kommer för Calle, dom har en bra stund där…Men jag ser ju hur oerhört viktigt det 

är för eleverna att bli sedda även om de är 17 år. Och den här lilla gruppen är ju liten och det 

är lugnt och tyst. Alla vet att man jobbar”. 

Jessica berättar om hur Calle lyckas kombinera den goda relationen och samtidigt ha fokus på 

elevens studiesituation. Hon ger en förklaring till varför detta ökar motivationen.   

”Calle pratar inte bara om skolan, struktur och planering och vi har läxor och du har missat 

och så vidare utan han kan föra diskussioner som handlar om livet allmänt och om elevens 

tillstånd, om vardagen, om elevens intressen. Han utvecklar de här sakerna på ett så bra sätt 

och flätar ihop dem. Detta hjälper eleven att bli motiverad och få stimulans att komma tillbaka 

och börja en ny dag”.  

4.3.5. Att möta elever med rimliga förväntningar 

Pedagogerna hävdar att Calle har förmågan att ”känna av och att känna in, att backa om det 

behövs” men framförallt att han har rimliga förväntningar på eleverna. Det har stor betydelse 

att han hör av sig till eleverna och förväntar sig att de kommer till skolan. Det handlar till 

exempel om att skicka meddelande via telefonen till en elev. Carina säger: 

”Och han är inte den som går på utan känner av och väntar in. Han kan säga till eleven; jag 

skickar ett sms kvart i sju och han gör det också. Det behöver bara stå; god morgon, vi ses när 

du kommer till skolan eller nåt sånt där och det har ju betytt jättemycket för den här eleven. 

Att nån väntar på honom.” 

Calle lyckas skapa god anknytning genom en kommunikation med eleverna som handlar om 

att han visar att han förstår dem, att han tror på dem och att han har förväntningar på dem 

och att han tar sig tid. Ett exempel som visar detta berättar Marita om: 

”En elev som har avskytt skolan på alla sätt, avskytt svenska jättemycket. Eleven kunde haft 

sovmorgon, ingen av de andra eleverna skulle komma till Calle och det var studiedag. Men 

Calle och den här eleven bestämde att de skulle ses klockan åtta, fredag morgon. Och så satt 

dom i två och en halv timme och jobbade med svenskan. Och den eleven skulle ju aldrig ha 

gjort det om han inte hade fått ta sig tid”.  

4.3.6. Att få arbeta med en pedagog som inte sätter betyg 

Pedagogerna menar att Calle har en roll som skiljer sig från de andra lärarnas då han inte har 

uppdraget att sätta betyg på eleverna.”Nej, han bara hjälper. Man kan fråga honom utan att 

få dåligt betyg”,  säger David när samtalet kommer in på frågor som rör betygsättning. Han 

behöver inte gå in i den rollen vilket också påverkar relationen mellan eleverna och honom, 

hävdar Felix: 
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”Sen har han ju en lite annan roll. Då blir det en annan relation i och med att han inte bedömer 

eller sätter betyg på eleverna så blir det ju lättare för hans del. Men det är också styrkan med 

hela det här projektet”.  

Calle berättar själv att han är väldigt tydlig med att han inte sätter betyg. Han har ingen 

kravsituation förklarar han för eleverna:  

”När du kommer till mig då arbetar vi med det som står att vi ska göra, det är det kravet jag 

har och känner du att du inte vill göra det nu, men då gör vi nånting som gör att du mår bra, 

då sitter vi och pratar en stund, man kommer inte bara direkt till eleven och säger; Ja, nu börjar 

vi”.  

Marita hävdar att betygsättning och att lärare har en bedömande funktion alltid kommer att 

innebära någon slag spärr men med den formativa bedömningen har man i alla fall kommit en 

bit på väg. David betonar att det finns andra sätt att bedöma, till exempel med ett omdöme 

vilket ofta väger tyngre när man söker ett arbete: 

”Och när man kommer med ett betyg till en arbetsgivare efter skolan, så kollar dom ju inte ens 

betyget, dom vill inte ens veta, dom gör en bedömning om han har varit där på praktiken. Han 

jobbar bra, han får jobbet ungefär. Betyget kollar dom inte ens på. Men hade det varit ett 

omdöme så kanske dom hade kollat; ja, han kommer alltid i tid”.  

Felix påtalar det olyckliga i att det finns parametrar som man inte mäter i skolan. Det talas 

mycket om att eleverna ska nå målen och att de ska ha godkända betyg och nå en examen när 

de lämnar skolan. Detta blir dock en paradox för de eleverna som mått dåligt och där lärarna 

har känt till att det inte skulle gå så bra när det gäller de ordinarie betygen. Det är viktigt att 

försöka hitta andra vägar för att stärka elevernas självförtroende, menar Felix:   

”Men man kan jobba med det andra, att vara anställningsbar, att låta henne höra att hon 

lyckas i praktiken. Att hon har, det finns en arena för henne också, där hon verkligen kan skina. 

Kan man jobba mot den här personliga utvecklingen, kanske snarare än betygen. Glädjen i 

lärandet kommer bort annars”.  

Det handlar om att antingen lära för lärandets skull eller för betygens skull säger flera 

pedagoger. Carina berättar att det ofta handlar om att behålla eleverna i skolan fram till 

examen även om de ändå inte har några godkända betyg. Detta är det enda alternativet 

läraren ser med det betygssystem vi har idag. Detta påverkar självkänslan:  

”Det kan vara elever som får fortsätta och så får dom ta sina F. För det är ju så vi får göra med 

de eleverna som vi inte vet vad vi ska göra med och som inte lyckas. Och så får de F i princip i 

allting. Då är det det här med självkänslan igen. Den körs ju i botten”.   

Calle förklarar att det viktiga inte är bedömning av eleverna utan att visa att man kan hjälpa 

eleverna både med det som handlar om skolan och det som handlar om livet utanför skolan 

men som påverkar skolan. Det är viktigt att försöka sätta sig in i elevens situation.  
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”Det är viktigt att försöka förstå deras vardag -  vad händer i deras liv och hur ser det ut? Och 

inte försöka mästra dom heller. Det är viktigt att ha krav men man ska inte mästra”.  

4.3.7. En extra mentor kan bidra till en lugnare arbetsmiljö för alla elever 

Pedagogerna är eniga i sina uttalanden om att det utökade mentorskapet har haft stor 

betydelse för elevernas och för pedagogernas arbete under läsåret ”utökat mentorskap har 

definitivt, definitivt haft betydelse” hävdar Felix. Med Calles närvaro i klassrummet så har det 

funnits möjligheter att bedriva undervisning i klasser där det annars är väldigt ”stökigt” och 

där man tidigare fått ägna mycket tid till att få en acceptabel arbetsmiljö.  David beskriver det 

så här: 

”Ja, det blir ju som dag och natt att ha dom här eleverna sen ju jämfört med innan. Som det 

har blivit nu idag så kan man ju ha lektioner. Innan så var det svårt att ha lektioner, jag tyckte 

jag bara skällde på eleverna. Men sen slapp jag det för det blev lugnt när Calle kom. Han har 

en lugnande inverkan i klassen för han cirkulerar runt och hjälper där det behövs”.  

Calle menar själv att han känner att han fyller en funktion och att det handlar om ”att finnas 

till hands, struktur, planering, ett sms på morgonen, och om det känns jobbigt så finns jag till 

hands under dagen”.  

Det handlar om att det blir lugnare för alla när Calle är närvarande och kan ta sig an de elever 

som är minst motiverade. Detta påverkar hela gruppen säger David:   

”Eftersom Calle kom att vända de tre mest, alltså de elever som var minst motiverade så 

påverkar det hela gruppen tycker jag…ja, han får ju klassen att vilja lära sig och det är ju 

huvuduppgiften.”  

 4.3.8. Tidiga insatser redan vid höstterminens start 

Att Calle under året har varit ett stort stöd och en ovärderlig hjälp både för elever och för 

lärare är man överens om. Det som varit bra är att Calle kunde fånga upp dem som behövde 

hans stöd redan i början av höstterminen, vilket haft stor betydelse då man vid den tidpunkten 

gör ansökningar om tilläggsbelopp. Att besluta om huruvida skolan får tilläggsbelopp tar tid, 

ibland upp till två månader. Om man då får avslag så riskerar man att förlora elever som hade 

behövt stödet, påpekar Maja:  

”Han kunde fånga upp dom direkt i augusti, för det var ju vissa direkt som vi tänkte att det här 

kommer inte att gå. Och innan man har gjort en ansökan och allt är klart så får man ju ingen 

hjälp förrän ansökan är beviljad. Och då är man låst under den perioden och den kan ju ta upp 

till två månader. Och då kanske man får avslag ändå”. 

Men under detta läsår fanns Calle där och kunde påbörja det stödjande arbetet redan 

inledningsvis av elevernas gymnasietid.  Detta har inneburit att elever som riskerade avhopp 

nu befinner sig i utbildning menar pedagogerna. Karin ger ett exempel: 
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”De här två månaderna, de är ju oerhört viktiga, det var ju där vi höll på att förlora en elev, 

alltså förlora…han hade ju slutat om inte Calle varit här. Men den här eleven är kvar nu och 

har hög närvaro och klarar sig väldigt bra. Han har en resurs men det tog ända till slutet av 

oktober innan det var klart”.  

4.3.9. Vikten av att elevcoachen kan samverka, vara flexibel och samtidigt självständig 

Samverkan mellan Calle och pedagogerna har flutit på och det har handlat om att Calle har 

varit självständig. ”Han löser det bara. Han tar reda på allt själv”, säger David, vilket har 

underlättat samarbetet. Calle har kontinuerligt deltagit i elevhälsoteamets möten samt andra 

möten som man haft angående de elever som har svårigheter och som fått möjlighet att 

arbeta med Calle. Han har gett information och han har delgetts information om hur det 

fungerat för eleverna i olika situationer. Calle tycker att han kommit in ”väl hos lärarna i 

arbetslagen och nått fram till både lärare och elever”. Han betonar att det har fungerat väldigt 

bra med elevhälsoteamet där han känt sig som en självklar resurs och alltid fått möjlighet att 

informera om eleverna. ”Han har haft en kort stund i början då han berättat om eleverna och 

om vi har haft några nya som behöver hjälp”, förklarar Maja. 

Calle har inte heller varit främmande för att ta kontakt med olika myndigheter. ”Han tar 

många roller”, menar Jessica. På så sätt har Calle fått en helhetsbild kring eleven. Det har 

handlat om flexibilitet och att Calle har varit öppen för olika lösningar samt varit snabb på att 

se de problem som finns och diskuterat lösningar med pedagoger; mentorer, lärare, 

speciallärare och rektor. Karin påpekar att detta har fungerat tack vare en förmåga att skapa 

goda relationer:  

”Är man en god relationsskapare som Calle har varit till elever så funkar också samarbetet 

med lärare och det är också viktigt. Det ska man inte glömma bort i det här”. 

Pedagogerna beskriver den flexibilitet som Calle haft i sitt sätt att organisera arbetet för 

eleverna. Det har handlat om att han ibland har deltagit i klassrummet, ibland har eleverna 

fått jobba enskilt med honom och ibland i mindre grupp. Utgångspunkten har varit elevernas 

behov. Han har alltid i tankarna vad som kan fungera bäst i det enskilda fallet menar Karin: 

”Det är ju det som jag uppskattar Calle väldigt mycket för, det är när man lyfter en grupp eller 

en eller två elever så kan man samtala om och se utifrån olika perspektiv, vad kan jag göra 

bäst – jo gruppen jobbar jag med…eller här måste jag jobba enskilt. Och det visar ju vilken 

styrka vår Calle har.”  

Felix säger att Calle är ett bra alternativ för elever när de känner att de inte kan vara kvar i 

klassrummet. Han berättar om en elev som har fått möjlighet att arbeta på det sättet: ”Då 

finns han och kan möta upp henne i biblioteket så kan dom sitta tillsammans och så får hon 

jobba i egen takt.”  
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4.3.10. Relationell pedagogik som en viktig grund för att nå framgång 

Calles beskriver sitt arbete som en kombination av relationsskapande och på ett pedagogiskt 

sätt hjälpa eleverna att organisera sitt skolarbete, sätta upp mål och att stötta dem att nå 

målen. Studierna är i fokus men tid och förståelse för svårigheter och möjligheter och att 

kunna samtala med eleverna utgör en språngbräda för skolarbetet. Att Calle lyckats skapa en 

god relation med eleven för att sedan gå över till att fokusera elevens studier är ett 

förhållningssätt som är lyckat, menar Felix:  

”Och han har ju så klockrent lyckats styra hela det här då från att vara relationsskapande de 

första träffarna till att nu ska vi jobba med studierna.” 

Calle betonar att det viktiga i hans roll som elevcoach är att få eleverna att känna mening med 

studierna och en mening i att komma till skolan. Han ger uttryck för en helhetssyn där elevens 

sociala utveckling såväl som kunskapsutveckling är i fokus eftersom dessa delar samverkar på 

ett sätt som gör att det inte går att särskilja dem:   

”Man kan inte säga nej till en bit av deras liv om man har coachning utan då är det hela deras 

liv. Hade dom kommit och frågat saker om svenskan och sagt att de inte förstår och jag då 

hade sagt att nej, det kan jag inte svara på för jag har inte den biten utan jag ska coacha dig 

att få dig att känna att skolan är trevlig. Men allt hör ju ihop med att man klarar 

skoluppgifterna”.  

4.3.11. Att stötta elever i det självständiga skolarbetet 

Calle beskriver sitt dagliga arbete som i mångt och mycket innebär att hjälpa eleverna att 

orientera sig på lärplattformen och att planera sitt skolarbete utifrån information som de kan 

hitta där. Eleverna behöver hjälp med att sortera uppgifterna, att skriva veckoschema och fylla 

i sina kalendrar och ”tanka av lärarna” om det behövs. Calle ser att eleverna behöver stöd i 

att orientera sig kring all information som finns på lärplattformen: 

”Det är en svår bit för eleverna och därför är jag inbjuden. Jag har massor utav Classroom på 

min egen sida, där jag kan se att jaha, nu är det den klassen där och nu ska dom göra det och 

det berör min elev och så plockar vi ut den informationen. Så det är ju tidskrävande att få 

ungdomen att förstå och klara av detta själv”. 

Calle menar att det är en form av detektivarbete att ta reda på vilka uppgifter som ska göras 

när en elev har missat uppgifter från tidigare kurser och läsår. Det är inte alltid det finns någon 

central dokumentation och då får man förlita sig på att läraren har en egen dokumentation. 

Annars får man försöka få eleven att minnas och man får fråga klasskamrater.  

Sammantaget handlar det således mycket om att hjälpa eleverna att ”speca upp”, att ta reda 

på vad som ska göras och var eleven ska börja, när inlämning av olika uppgifter ska göras och 

vad som behövs för att få ett betyg i ämnet. Det handlar vidare om att kontakta mentorer och 

undervisande lärare för att eventuellt reda ut frågor om uppgifter, att stödja eleverna att ta 
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reda på vilka uppgifter som finns på lärplattformen och att överhuvudtaget sätta sig in i vad 

eleverna behöver när det gäller skolarbetet och hur detta kan läggas upp på ett pedagogiskt 

sätt.  

Men, betonar Calle, det har känts viktigt att han inte ”tar över” och gör elevernas arbete. Då 

finns det risk att de blir osjälvständiga. Pedagogerna menar att Calle här har fingertoppskänsla: 

”Jag tycker han backar vid rätt tillfälle”, säger Anna och fortsätter: ”Nej, det är ingen risk, han 

ställer lagom stora krav hela tiden på eleverna. Det handlar om ett professionellt 

förhållningssätt”. 

Pedagogerna bekräftar att en av Calles viktiga uppgifter är att stötta eleverna att planera och 

strukturera sitt skolarbete. Calle bemödar sig om att visa vilka konkreta resultat eleven trots 

allt har. Dock händer det att kurser måste tas bort för elever så att de får mer tid och kan ha 

fokus på ett mindre antal kurser. Det har stor betydelse för att eleverna ska se någon mening 

i arbetet, berättar Carina: 

”Tänk de ligger efter med väldigt mycket. Då måste de ha hjälp med pushningen och 

prioritering. Annars är det bara ett stort… ja, det kanske är ett helt berg kvar att göra och dom 

orkar bara inte. Man måste styra upp på något vis”.  

Att styra upp handlar ofta om att eleven får hjälp att överblicka alla uppgifter som ska göras 

och dessutom stöd att komma igång och slutföra sina uppgifter. Carina fortsätter: 

”Ja, studierna är ju egentligen det primära. Och att han ger dom en struktur. Så nu skriver vi 

upp här; vad ligger du efter med, vad är det som saknas. Och så skriver man ner ordentligt. Nu 

ska vi träffas då, nästa gång och så bestämmer man ett datum. Till dess gör du det. Så kollar 

vi på det tillsammans sen. Är det något du inte förstår så går vi igenom det då…ja, han 

engagerar sig i skolarbetet och det är det viktiga”.  

Calle pekar på att det handlar om huruvida eleverna får en verklig chans att lyckas i skolan. 

Han säger att det under året har varit mycket fokus på elevernas studier och arbete kring dessa 

och tillägger att det allt som oftast blir problematiskt på grund av att:  

”…vi är ju så resultatfokuserade i skolan och det är betygen och det är alltihopa. Och känner 

man aldrig riktigt att man har lyckats för att man inte haft ordning på det runt omkring som 

är förutsättningen för att man ska kunna lyckas, det är där jag lägger mycket fokus.” 

Calle berättar att de elever han arbetar med ofta har svårt med strukturen och att veta var de 

ska vara och vad de ska göra och hur uppgifter ska göras. Det handlar om svårigheter att få en 

överblick. Detta har inneburit att Calle har fått hjälpa eleverna att rensa bland sådant som de 

ligger efter med: 

”Ja, det tar vi bort och så lägger vi dom uppgifterna hos mig. Så att jag ser ju att…dom 

försvinner ju inte men dom ligger i min mailbox under elevens namn. Så ser jag ju var dom är. 

Och så är det det här som vi jobbar med istället. Och sen när den uppgiften är färdig så 
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försvinner den och så plockar vi in en nu. Vi kanske har två eller tre uppgifter på gång hela 

tiden som vi silar. 

Calle menar att skolans arbetssätt präglas av att det är mycket skriftliga instruktioner och 

uppgifter för eleverna. Lektionerna inleds ofta med korta genomgångar och därefter förväntas 

eleverna arbeta självständigt. Eleverna behöver i hög grad grundliga muntliga genomgångar 

för att förstå hur de ska göra, säger Calle och hävdar att det ofta blir svårt för eleverna att 

förstå själva och komma igång med arbetet.  

”Man ser bara en massa text och eleverna undrar var ska det sluta nånstans. I början av 

lektionen har man ofta bara en liten genomgång och sen säger läraren…gör själva, ja man har 

korta genomgångar och sen så får man börja göra själv”. 

För att eleverna ska lyckas så menar Calle att de måste få hjälp och stöd att lära sig att planera 

sina studier vilket handlar mycket om att sätta upp mål och strukturera sina studier efter det. 

Det är mycket arbete som måste läggas ner för att eleverna så småningom ska klara detta på 

egen hand. Men det är viktigt då förmågan att arbeta självständigt kan vara avgörande för om 

eleverna klarar proven och lyckas få betyg.  

”Det är ingenting som man känner att man klarar av på en termin, men det finns ju ändå en 

tanke, man sår ett frö och framförallt hur du lär dig bäst, hur man ska tänka för att du ska 

klara av det här provet”.  

Calle själv menar att skolans undervisning oftare skulle handla om att visa och instruera, att 

eleverna därefter får pröva och att det sedan är en gemensam uppföljning i klassrummet.  En 

del lektioner följer detta koncept men det självständiga arbetet dominerar, hävdar Calle.  

Pedagogerna upplever att den hjälp elever har fått under året med att strukturera sitt arbete 

och sätta upp mål är något som har bidragit till en viss utveckling men att de måste få fortsatt 

stöd eftersom det inte räcker; ”Så självgående blir dom inte men med stöd så kan dom 

fortsätta” säger Anna. Det handlar om att se det hela på längre sikt. Man kan  tänka sig att 

eleverna successivt skolas in i det självständiga arbetet. Så småningom kan det bli lättare för 

eleverna att strukturera  sitt arbete och också veta hur de ska ta sig an uppgifterna. Maja 

menar att det också har handlat om en flexibilitet och att Calle successivt har gett mer och 

mer ansvar till eleven.  

”Men de kanske inte behöver det lika mycket för det märker man ju på Calle, då säger han – 

jamen nu räcker det…nu räcker det att vi träffas en gång i veckan istället för varje dag. Och får 

det fortsätta så kanske det räcker med var tredje vecka. Så där har han ju fingertoppskänsla”.  

4.3.12. Rollen som elevcoach kan inte axlas av vem som helst 

Pedagogerna har lite olika uppfattningar om vilken roll Calle har men man är överens om att 

han har en pedagogisk uppgift. Jessica menar att han inte har en traditionell lärarroll: ”Han 

har ju inte en lärarroll, men han gör ju såna saker som vi önskar att vi också hade kunna få 
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göra, sitta mer med eleverna men som vi inte hinner med.” Maja säger att Calles roll är en 

kombination mellan att vara specialpedagog och socialpedagog: ”På sätt och vis har han ju en 

specialpedagogisk roll även om han också har en socialpedagogisk roll”.  

Dock är pedagogerna eniga om att det inte kan vara ”vem som helst” som kan anställas som 

elevcoach. Det är personbundet och man talar om ”rätt person på rätt plats”.  

”Jamen, så är det personen också. Det kanske inte har samma effekt på en annan skola med 

en annan person. Det måste vara rätt person också. Han är pålitlig, lugn och stabil och kunnig 

och inlyssnande….Ja, och dom får ett förtroende, dom bygger upp ett förtroende sig emellan”, 

säger Marita och Anna instämmer; Ja,människor måste handplockas. Det måste vara rätt 

person på rätt plats för att det här ska ge bra resultat”.  

Själv hävdar Calle att han under hela projekttiden har försökt att tänka ut lösningar så att 

arbete med att förhindra studieavbrott inte ska vara knutet till person.  

4.3.13. En övertygelse att studieavbrott har förhindrats med hjälp av utökat  mentorskap 

Pedagogerna är övertygade om att Calles närvaro och hans insats har bidragit till att eleverna 

har stannat kvar i skolan. Man menar att det är ett antal elever som under året hade hoppat 

av om inte Calle varit där och arbetat med dem. Dessa elever kommer att kunna slutföra sin 

gymnasieutbildning om Calle får vara kvar även om de kanske inte får ett fullständigt 

examensbetyg.  

”Men dom kommer att vara här, det tror jag. Närvaron har ökat och dom fullföljer. Det är vad 

jag gissar och tror”, säger Anna.  

Calle själv tror att hans arbete har förhindrat avhopp;  

”Ja, jag tror det, just att man har kunnat maila mig, man har kunnat smsa mig, fråga vad är 

det som förväntas av mig, vad ska jag göra nu. Kan du hjälpa mig med det här, Jag förstår inte 

vad jag ska vara nånstans…mycket, mycket praktiska saker egentligen alltså…Vi säger att 

några av dom har räddats detta året. Säg att det är fem och om de hoppat av då hade vi 

förlorat mycket på det och det vet vi.”  

Pedagogerna är helt enkelt överens om att den roll som Calle har haft, där han fått  möjligheter 

att i lugn och ro samtala med eleverna och därmed utveckla en tillitsfull relation, är sådant 

som skapar lugn och ro för alla och som ökar lärarnas möjligheter att stödja.  

Det utökade mentorskapet har lett till att skolan har kunnat stötta eleverna och också behålla 

dem i skolan. Dessutom har man fått tillbaka dem som haft mycket hög frånvaro. Det har i hög 

grad handlat om att Calles närvaro har frigjort tid och utrymme. Jessica nämner en elev som 

skolan lyckats behålla  trots dåliga odds: ”Den här eleven som började i höstas, den hade vi 

förlorat om inte Calle gått in.” 
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Pedagogerna betonar att det i hög grad handlar om att stärka självkänslan och det förefaller 

som om eleverna är stärkta av Calles sätt att arbeta med dem och att de har fått känna att de 

har lyckats. David menar att när några elever fick stöd av Calle så inverkade det positivt på 

hela gruppen; ”De har ju väldigt olika behov men hela klassen har påverkats positivt för att 

det från början var några som fick hjälpen från honom”.  

Skulle inte Calle få fortsätta arbeta med dessa elever så finns det stor risk att det blir fler 

avhopp menar pedagogerna: ”Det är ungefär som att plocka bort en elevassistent eller en 

resurspedagog för en elev som har hittat en struktur och nånting man är trygg med och då 

faller man handlöst när ingen annan tar vid.” 

Calles närvaro skapar möjligheter och på sikt kan det lyckas riktigt bra menar pedagogerna. 

Därför borde sådana här lösningar bli beständiga, säger Felix: 

”Jag hade ju velat att man hade kunnat cementera nånting sånt här. Därför att de här eleverna 

som riskerar att hoppa av, det de behöver det är ju just den rollen som Calle kliver in i. För det 

finns ett otroligt stort värde i att behålla dem i utbildningen än att de skulle ut i samhället och 

där finns det ingen struktur för dem”.   

Det stöd som Calle utgör för eleverna borde bli förankrat i den ordinarie verksamheten 

betonar flera pedagoger. Anna säger: ”Calle gör ett fantastiskt jobb och om detta kunde bli 

förankrat i ordinarie verksamhet så tror jag verkligen på detta”.  

5. SAMMANFATTNING OCH FRAMGÅNGSFAKTORER 

Det finns en rad aspekter som framkommer när det gäller det utökade mentorskapet och hur 

deltagarna upplever att det har fungerat. Framförallt är det tydligt att samtliga, såväl elever 

som pedagoger inklusive elevcoach, är övertygade om att man har lyckats förhindra avhopp 

och därmed motverka studieavbrott under det gångna året. Pedagoger och elever betonar att 

elevcoachen har fungerat som ett stort stöd för de enskilda eleverna i deras skolarbete men 

också när det gäller trivsel och trygghet. Pedagogerna uttrycker en  önskan om att ha mer tid 

för att skapa goda relationer med elever och att ha tid för samtal. Andra arbetsuppgifter gör 

att utrymmet minskar för relationsskapande och viktiga samtal med elever. 

Därför blir det så viktigt att ha en extra mentor menar pedagogerna. Coachen kan avlasta 

lärarna när det gäller en del av mentorskapet och rikta in sig på de elever som behöver mest 

stöd och tid. Både pedagoger och elever är nöjda med insatsen och har ingen negativ kritik. 

Pedagogerna betonar dock att rollen som elevcoach inte kan axlas av vem som helst utan här 

krävs både social och pedagogisk kompetens samt kunskap om hur skolan fungerar.  

Den sammanfattande uppfattningen är att elevcoachen sätt att arbeta med eleverna har varit  

framgångsrikt. Det har hela tiden funnits en strävan att hitta elevernas motivation och att de 

ska känna sig sedda. Att få elevernas tillit och förtroende har varit viktiga ingångar för att 

inledningsvis kunna skapa en god relation. Därefter har fokus flyttats till elevernas 
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skolsituation och på pedagogiska och tålmodiga sätt har elevcoachen stöttat eleverna att 

utvecklas genom sitt skolarbete. Här betonas framförallt coachens förmåga att kombinera det 

goda relationsskapandet med kunskap om elevens studiesituation och därtill en pedagogisk 

förmåga inte minst när eleverna har stött på svårigheter i skolarbetet. Att ha förväntningar på 

att eleverna ska komma till skolan, göra sina uppgifter och dessutom få känna att de lyckas 

har varit viktiga grundbultar, menar coachen själv, när han talar om sitt sätt att arbeta med 

eleverna. Begreppet professionellt förhållningssätt används när pedagogerna beskriver 

coachens sätt att möta eleverna och  motivera dem att ta tag i sitt skolarbete, sätta upp mål 

och slutföra uppgifter. Dessutom framhålls coachens  sätt att konstruktivt kunna samverka 

såväl med pedagogerna i skolan som med professionella på andra myndigheter.  

Eleverna ger uttryck för en uppfattning att elevcoachen genom sina förväntningar på dem har 

en tro att de kan klara av skolan. De menar att elevcoachen förstår dem och att han inte ger 

upp utan försöker förklara och stötta dem i deras studier . Han är aldrig främmande för att 

prova olika pedagogiska grepp för att de ska utveckla en grundlig förståelse och kunskap.  

Eleverna är nöjda med att det blir lugn och ro och en bra arbetsmiljö när det finns en extra 

mentor i klassrummet. Det gör att de trivs och får arbetsro. De känner att det är bra att ha fått 

möjlighet till extralektioner på fredagarna men också att de fått välja själva om de ska gå dit. 

Eleverna uppvisar därmed en vilja och en motivation och en tro på att de ska klara gymnasiet 

så länge de har stöd av coachen men uttrycker samtidigt en oro över hur det ska gå om inte 

coachen får vara kvar.  

Sammanfattningsvis kan sägas att deltagarna är mycket nöjda med det utökade mentorskapet 

så som det fungerat. De lokala mål som inledningsvis formulerades har till viss del uppnåtts 

menar pedagogerna, men betonar att dessa mål måse ses på sikt. Modellen C2M  har enligt 

både pedagoger och elever inneburit att skolavhopp kunnat förhindras under året. Utifrån 

resultaten från detta försök kan framgångsfaktorer formuleras som visar vilka aspekter som 

är viktiga för att ett utökat mentorskap ska fungera:  

¤ Att ha tid för varje elev och kunskap om elevens studiesituation 

¤ Att ha förmåga att skapa goda relationer och samtidigt ha fokus på elevens studier 

¤ Att få eleverna att känna sig delaktiga och att de valt själva 

¤ Att hitta vägar till elevens motivation 

¤ Att ordna en lugn och trygg arbetsmiljö  

¤ Att ställa krav genom rimliga förväntningar 

¤ Att kunna samverka med omgivningen 
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6.AVSLUTANDE REFLEKTION 

Det finns en rad intressanta resultat i materialet som det finns anledning att belysa och lyfta 

upp till diskussion. Här nedan ska några aspekter tas upp som förhoppningsvis kan mana till 

fördjupade diskussioner om arbetet med att motverka studieavbrott i gymnasieskolan.   

6.1 Tid som en viktig faktor för det professionella lärararbetet 

Pedagogernas utsagor visar att de upplever att det finns en tidsbrist när det gäller att få ägna 

sig åt eleverna. De betonar att de gärna skulle vilja ha tid och möjligheter att stötta de elever 

som har de största svårigheterna. I detta hänseende har det utökade mentorskapet inneburit 

en avlastning för pedagogerna.  Elevcoachen har kunnat använda sin tid på olika sätt till elever 

som har de största behoven vilket också varit syftet med modellen C2M.  Här kan göras en 

koppling till forskning som visar att det har skett en förskjutning i lärarares uppdrag (Krantz 

2017). Innehållet i lärarprofessionens arbetsuppgifter har förändrats mot ökade krav på 

dokumentation, redovisningsansvar samt kvalitetskontroller vilka genomförs av externa 

aktörer. Denna dokumentstyrning påverkar lärares autonomi när det gäller att bedöma vad 

som ska göras och vad som är kvalitet i arbetet. Detta är en utveckling som har pågått i flera 

decennier. Krantz (ibid) hävdar i relation till tidigare forskning att dokumentstyrning ska ses 

som ett fenomen i tiden. Lärarnas arbetssituation har därför förändrats genom en förskjutning 

från att lärare tidigare förväntades att, utifrån sin profession, kunna avgöra hur arbetstiden 

skulle fördelas, till att det som sker i skolan idag ska dokumenteras, redovisas och kontrolleras.  

I relation till detta kan man fråga sig om denna förskjutning är en anledning till att elevcoacher 

i högre utsträckning anställs. Här finns dock ett problem då man inte klargjort vad denna 

yrkeskategori egentligen ska syssla med (Cederberg, 2010). Pedagoger som intervjuats i denna 

rapport betonar att de har en vilja att arbeta mer relationsskapande med sina elever och 

uttrycker önskemål om att få mer tid för informella samtal med sina elever. Detta indikerar 

att lärares professionella och autonoma sätt att arbeta kan ha påverkats av kravet på 

dokumentation. Parallellt framhålls det i den allmänna diskussionen att nya yrkeskategorier i 

skolan ska ses som något positivt. Denna diskussion kan problematiseras i relation till behovet 

av elevcoacher. Vad handlar det om egentligen?   Är det lärares brist på tid till 

relationsskapande och undervisning som vidmakthåller en sådan tanke eller är det ett värde i 

sig att öppna upp skolan för att nya  yrkeskategorier kan ta plats i skolan och i arbetet med 

eleverna? Det är viktiga frågor att diskutera då lärares utbildning och yrkesutövning trots allt 

är inriktad på att de själva ska besitta kompetenser som rör både relationsskapande och 

didaktiska frågor (Hattie, 2009). Frågan är hur förutsättningarna för pedagogerna ser ut idag 

för att detta ska vara möjligt.  Att tankar vuxit fram kring utökat mentorskap och elevcoacher 

kan vara kopplat till hur lärarnas villkor egentligen ser ut i dagens skola.  
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6.2. Värdet i att arbeta med en pedagog som inte bedömer 

Pedagogerna påtalar i denna rapport att det är bra att eleverna får arbeta med någon som 

inte sätter betyg och ändå har förväntningar på eleverna. ”Honom kan man fråga utan att få 

dåligt betyg” säger en lärare, vilket säger en del om hur fenomenet betyg kan påverka elevers 

möjligheter till utveckling. Det finns även utsagor bland eleverna som bekräftar att man inte 

vill fråga allt för mycket om man inte förstår.  

Pedagogerna diskuterar på ett initierat och konstruktivt sätt bedömning och betygsättning 

och vilka konsekvenser det kan få när det gäller självkänsla och motivation för de elever som 

inte uppnår godkänt i flertalet ämnen. En pedagog hävdar att det viktiga här är att man arbetar 

för att behålla dessa elever i skolan fram till gymnasieexamen. En annan pedagog talar om att 

man måste hitta andra vägar att stärka självförtroendet. Det kan handla om att stärka elevens 

självkänsla genom att arbeta med sådant som rör anställningsbarhet och därigenom få eleven 

att förstå att det också är viktigt med andra kunskaper och kvaliteter än de som betygen 

speglar.   

Prov, bedömning och betyg är en stor del av skolvardagen både för lärare och elever. Därför 

ses det också som viktigt av pedagogerna i denna studie att eleverna kan få möjlighet att 

arbeta med en pedagog som inte sätter betyg. Frågan är hur betygen påverkar elever och 

framförallt de elever som inte lyckas uppnå godkända betyg. En stor majoritet ungdomar 

upplever en psykisk stress i vardagen och forskning visar att betygen är en central faktor när 

det gäller vad det är som leder till denna stress (Hiltunen, 2017). Frågan är hur elever påverkas 

av att gå ut gymnasieskolan utan ett enda eller bara ett fåtal godkända betyg. En pedagog 

pekar på detta dilemma; att få eleverna att stanna kvar i skolan även om de inte får godkända 

betyg. Hur går det att motivera elever under sådana förutsättningar?  

Betygsdebatten har pågått så länge vi har haft betyg men i dagens skola handlar det mer än 

någonsin om mätning, hävdar Liedman (2017). Han är kritisk till ”viljan att mäta” som han 

menar att dagens skola präglas av. Han använder begreppet pseudokvantiteter och hävdar att 

dessa är på väg att tränga ut det mänskliga omdömet från skolan. ”En god lärare kan alltid ge 

mer nyanserade omdömen om en elev än vad ett betyg utsäger”, skriver Liedman (2017, sid. 

287). Han tror dock inte att vi kan komma ifrån att betyg i någon form måste finnas, 

åtminstone vid slutet av varje stadium. Men så mycket prov och betyg som skolan präglas av 

idag behövs inte enligt Liedman (ibid).  

Det är uppenbart att pedagogerna i materialet försöker finna kreativa lösningar för de elever 

som befinner sig i gränslandet mellan att stanna kvar i skolan och hoppa av för att de kan 

komma att misslyckas vilket betyget kan bli ett talande bevis på. Pedagogerna verkar uppleva 

en viss frustration men uppvisar också en professionalitet i hur detta dilemma kan hanteras 

och hur elevernas självkänsla därmed ska kunna stärkas trots att de ibland inte kan få ett 

godkänt betyg. Här blir elevcoachen en ventil  både för pedagoger och elever. Lite tillspetsat 
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kan sägas att tillsammans med elevcoachen skapas möjligheter att utveckla fördjupade 

kunskaper eftersom eleverna här vågar ställa alla frågor som behövs för att de ska förstå.    

Trots att Skolverket (2018) visar att det är allt fler som når gymnasieexamen på 

yrkesprogrammen behöver frågan om betygen problematiseras. Frågan är exempelvis hur 

variationen ser ut när det gäller skolor och områden och vad detta får för betydelse för elever 

i gymnasieskolan i stort (Grosin 2004; Sernhede, 2009).  

6.3. Dominansen av självständigt individuellt arbete i relation till behovet av lärarstöd  

Pedagogerna lyfter också fram elevcoachens exemplariska sätt att få eleverna att känna 

förtroende och tillit till honom i kombination med att han på ett framgångsrikt sätt stöttar 

eleverna i deras skolarbete. Kunskap om elevens studiesituation och att stötta elevernas 

kunskapsutveckling genom att hjälpa dem planera, organisera och sätta upp mål har varit en 

stor del av elevcoachens dagliga arbete. Det förefaller som om det finns en dominans av 

individuellt självständigt arbete vilket kräver mycket pedagogiskt stöd. Frågan är om detta 

stöd hade funnits utan elevcoachens närvaro. Enligt den inspektion som Skolinspektionen 

gjorde 2016 på yrkesprogrammen var just detta en farhåga som framhölls, dvs att risken med 

för mycket individuellt arbete kan ge mindre utrymme för pedagogiskt stöd. Forskning utifrån 

elevperspektiv pekar också på att det eleverna saknar allra mest är just pedagogiskt stöd (se 

Tema Unga, 2013, Ekberg m fl 2016).  

Om självständigt individuellt arbete dominerar kan man tänka sig att elevcoacher i allt högre 

grad behöver anställas för att stötta en del av eleverna i att klara skoluppgifterna. 

Elevcoachens insatser kan bli omfattande i en sådan studiesituation, där det förväntas att 

eleverna självständigt ska kunna orientera sig på lärplattform, leta uppgifter, sätta upp mål 

och genomföra uppgifter och redovisa. Kornhall (2014) tar hjälp av konstruktionistisk teori när 

han  förklarar varför självständigt individuellt arbete under de senaste decennierna fått en 

sådan framskjuten plats bland skolans arbetssätt.  Den konstruktionistiska teorin innebär lite 

förenklat att människor själva skapar och konstruerar sin kunskap utifrån tidigare 

erfarenheter. Utifrån detta synsätt kritiseras den traditionella förmedlingspedagogiken där 

läraren anses ha för mycket talutrymme. Kornhall påtalar att devisen: ”Ingen annan kan 

någonsin lära någon annan något” lanserades som  en ”sanning” vars konsekvens innebar att 

elevaktiva arbetssätt förordades framför förmedlingspedagogik. Utifrån det 

konstruktionistiska synsättet formades arbetssätt där elever självständigt förväntades klara 

att söka kunskap, sammanställa och redovisa (ibid). Som Skolinspektionen (2016) påpekar 

finns det alltför ofta brister i lärarstödet. Individuellt arbete kräver en hel del stöd från lärare 

om det ska fungera, särskilt för de elever som har de största svårigheterna.   

Med utgångspunkt i ovanstående problematisering kring arbetssätt kan det finnas anledning 

att ställa frågan om vilken betydelse arbetssättet i klassrummet har i relation till behovet av 

utökat mentorskap. Kan det bli svårare för en del elever om individuellt och självständigt 

arbete dominerar? Vilka krav måste ställas på elevcoachens organisatoriska, sociala och 



34 
 

pedagogiska förmåga och hur skiljer sig dessa nödvändiga förmågor från de förmågor och 

kompetenser som lärare förväntas ha? Det är några frågor som kan vara väsentliga att 

diskutera i relation till skolans arbetssätt och elevcoachers respektive lärares olika roller.  

Så avslutas här rapporteringen från projektet Coach to Manage med en av många 

solskenshistorier som arbetet under läsåret resulterat i. Solskenshistorier där elever har fått 

känna att de lyckats och därmed också fått med sig positiva upplevelser både om sig själva och 

om skolan. Det är sådana upplevelser som kan ha betydelse för elevens framtid och 

möjligheter. Minns ni Jonas som var så orolig för sin matte och hur det skulle gå? Han kunde 

vid ett tillfälle stolt berätta att han faktiskt klarade matteprovet. Efter det gick han ”från 

klarhet till klarhet”. Han klarade sina prov och i slutet av terminen kom han en dag och strålade 

och ville prata med Calle. Calle fick en stor kram och en stort leende Jonas berättade att han 

nu fått ett godkänt betyg i matematik. ”Så nu behöver jag aldrig läsa matte mer” sa han glatt 

och lite spjuveraktigt som att det kanske, kanske istället var precis tvärtom. Att få känna att 

det går att lyckas med skolan är sådant som alla ungdomar borde få uppleva, det är vi säkert 

alla överens om! Vi vet också att den samlade forskningen visar att skolan och att klara den är 

den absolut viktigaste skyddsfaktorn för att unga ska få möjligheter till ett gott liv (Social 

rapport, 2010). Och just därför är det så viktigt att arbetet med att motverka studieavbrott 

fortsätter med oförminskad styrka!   
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