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FÖRORD 
 
Vår tid som student börjar ha sitt slut och en ny era i våra liv är på väg att starta, vilket vi båda 
ser fram emot. Denna studie riktar sig mot blivande lärare samt nyexaminerade lärare, då den 
belyser mentorskapets fördelar när man börjar arbeta på en ny skola eller som helt nyutbildad 
lärare. Vi har genom denna studie fått en djupare förståelse för mentorskapet som metod och 
modell och vår önskan är att den blir obligatorisk för alla nyblivna lärare. 
 
Ett stort tack vill vi naturligtvis ge till alla respondenter som ställt upp och besvarat våra 
enkäter. Utan era svar hade denna empiriska studie inte varit komplett. Givetvis vill vi även 
tacka de lärare på Luleå tekniska universitet som lät oss komma och utföra vår enkätstudie 
under deras lektionstid.  
 
Avslutningsvis vill vi, Carina och Kristina tacka våra nära och kära som fått stå ut med långa 
studier, studielitteratur på köksbordet och nattliga pass vid datorn samt inte minst all hjälp 
med diagram och figurer. Äntligen är vi färdiga att gå ut i yrkeslivet! 
 
Luleå den 21 december, 2007 
 
Carina Bergdahl & Kristina Nygård 
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ABSTRAKT 
 
Detta examensarbete belyser ett mentorskap mellan en nyexaminerad lärare, adept, och en 
erfaren lärare, mentor. Utifrån forskningsrapporter och litteraturstudier har vi studerat hur 
mentorskap som modell och metod för nyexaminerade lärare har framställts. I 
examensarbetets bakgrund definierade vi mentorskap samt mentorns och adeptens roll, 
dessutom presenterade vi teorier om reflektion och lärande samt tidigare forskning. Syftet 
med studien var att visa mentorskapets för- och nackdelar som metod och möjlighet för att 
stödja nyexaminerade lärare i en framtida yrkesroll. Vår empiriska studie, som byggde på en 
kvalitativ metod, visade på vilka uppfattningar och förväntningar som 54 lärarstudenter har på 
mentorskap. Resultaten visade att respondenterna ansåg att en mentor ska vara ett "bollplank" 
att utväxla idéer med, utan att ge färdiga lösningar på problemen, så att adepten kommer att 
utveckla sitt eget lärande som lärare/pedagog. Respondenterna ansåg vidare att en mentor är 
en person som ska hjälpa adepten framåt/uppåt i karriären. När det gäller mentorns utbildning 
ansåg respondenterna att mentorn bör vara en utbildad lärare/pedagog, men när vi applicerade 
kompetent och erfaren mentor istället för utbildad mentor visade respondenternas svar på 
skilda uppfattningar. Sammanfattningsvis påvisade vår enkät att ett stort behov och önskemål 
fanns av mentorskap som stöd till nyexaminerade lärare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord; Adept, Lärande, Mentor, Mentorskap, Reflektion,  
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1 INLEDNING 
Inom kort har vi slutfört vår lärarutbildning och vi övergår då från att vara lärarstudenter till 
att bli verksamma lärare. Vi befinner oss således mitt i ett perspektivbyte, från student till 
lärare, och ser på vår yrkesverksamma framtid med stor förväntan och nyfikenhet. Men såväl 
media som tidningar basunerar ut allt oftare att skolan är i kris, eleverna lär sig inget och 
bland lärare är sjukskrivningarna många. Oroväckande signaler för Sveriges framtida lärarkår 
visar Svenska Centralbyråns rapport från maj år 2005, där man rapporterar att 66 000 lärare, 
motsvarande var fjärde lärare i Sveriges lärarkår, överväger att lämna yrket. Orsakerna till att 
vilja byta arbete berodde bland annat på den psykosociala miljön (SCB, 2005). Läraryrket har 
förändrats och idag måste lärarens arbete bedrivas i samverkan om intentionerna och målen i 
läroplaner och kursplaner ska uppnås. Nu ställs allt större krav på att läraren dels behärskar 
det teoretiska arbetet, det vill säga att kunna formulera sig skriftligt och att reflektera ensam 
samt tillsammans med arbetskollegor. Dels ska lärarna också professionellt kunna bemöta 
elever, kollegor, skolledning samt föräldrar dagligen i olika situationer. För att en lärare skall 
kunna uppnå dessa krav är det viktigt att det finns utrymme för reflektion, värdering och 
uppföljningar av läroprocesserna (Nilsson, G och Winza, U, 2004). Vi vill med denna studie 
analysera om ett mentorskapsprogram för nyblivna lärare skulle ge både den nyutbildade 
läraren och den mer erfarne läraren ett stöd i det ovan nämnda kraven 
 

Den nya lärarrollen kräver en vidgad didaktisk kompetens. Lärare måste 
utveckla sin förmåga att problematisera i undervisningen och tillsammans 
med sina kollegor reflektera över sitt arbete, utvärdera sin verksamhet och 
ompröva sin undervisning. (Utbildningsdepartementet, 2001. s.20) 

 
Med tanke på att lärarutbildningen är en av Sveriges största yrkesutbildningar anser vi att 
såväl lärarutbildningen och kommunerna bör ha ett gemensamt ansvar för att göra övergången 
mellan studietiden och bildandet av en läraridentitet så smidig och attraktiv som möjligt. 
Detta för att de tillsammans ska kunna ha verkan för att rekrytera, behålla och utveckla 
professionella lärare till Sveriges skolor. Internationellt, vi inriktar oss då främst mot USA, 
har mentorskapsprogram för lärare funnits i många år och gett bra resultat och med tanke på 
att vi Sverige annars är snabba på att ta upp nya influenser instämmer vi helt i Selander m fl 
(1999) citat nedan;   
 

Svenskt utbildningsväsende och utbildningsforskning har historiskt i större 
omfattning influerats av USA än Europa. I USA finns dock en stor 
medvetenhet samt en stor erfarenhet av att stödja nya lärare den första 
tiden i yrkesverksamhet. Upparbetandet av olika stödprogram för nya 
lärare samt forskning kring deras arbetslivssituation och professionella 
utveckling har varit och är omfattande. Man kan fundera på varför inte vi i 
Sverige hitintills inte har influerats i denna fråga.” (Selander m fl s.2)  

 
Det finns svenska studier som visar på hur nyblivna lärare blir mottagna och vilka upplevelser 
de får från sin första tid i yrket kan komma att ge speglingar huruvida de kommer att fortsätta 
som verksamma lärare. Med rätt mottagande, i form av stöd och handledning, visar forskning 
att i yrkessocialiseringsprocessen, i detta fall från student till lärare, har mentorskapet en 
positiv påverkan på människors utveckling. (Lindgren, 2000)  
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Mentorsskapsystem är idag, främst inom näringslivet, ett allt vanligare sätt att stödja 
människor i deras personliga och karriärmässiga utveckling. Inom skolväsendet har man i och 
med de larmrapporter som kommit också insett betydelsen av ett väl fungerande stödsystem i 
form av mentorskap, med syftet att få nyexaminerade lärare att utvecklas och stanna kvar i 
yrket. Många kommuner i Sverige har arbetat fram introduktionsprogram för de nyblivna 
lärarna, men tyvärr har de utformats som en arbetsplatsintroduktion och inte en introduktion 
som ska hjälpa dem med socialiseringsprocessen in i yrkesrollen. (Aili m fl, 2003; Lärarnas 
Riksförbund 2004)) 
 
Med avstamp från detta, och all den information vi funnit i litteraturen samt intervjun med 
Ulla Lindgren, vill vi genom vår uppsats visa på hur mentorskapet kan underlätta 
socialiseringsprocessen samt vilka uppfattningar och förväntningar lärarstudenter egentligen 
har på mentorskapet i sin framtida yrkesroll. 
 
 

1.1 Disposition 
Uppsatsen består av sju huvudavsnitt som här presenteras kortfattat för att underlätta för 
läsaren i sin fortsatta genomgång av vårt arbete. 
 
Avsnitt ett utgörs av en inledning som förklarar syftet och något om bakgrunden till uppsatsen. 
Här har vi valt att även ge en kort introduktion till mentorskap för att orientera den läsare som 
inte har någon bakgrundskunskap i ämnet. 
Avsnitt två utgörs av en bakgrund som är indelad i tre huvuddelar. Första huvuddelen utgörs 
av en kortare historisk bakgrund. Därefter redovisar vi begreppen reflektion och lärande. 
Avslutande huvuddelen ägnas åt mentorskap, dess historik, utveckling och utformning.  
Avsnitt tre utgörs av studiens syfte och frågeställningar redovisade. 
Avsnitt fyra är vårt metodkapitel där vi diskuterar val av metod, tillvägagångssätt och 
kvalitetsaspekter 
Avsnitt fem utgörs av resultatredovisningen som är indelade i två avsnitt. Det första berör vår 
enkätstudie och dess resultat. I den andra delen besvaras våra frågeställningar som anknyter 
till studiens syfte.  
Avsnitt sex utgörs av en avslutande diskussion där vi betraktar våra resultat i förhållande till 
vår arbetsprocess och även reflekterar över tänkbara konsekvenser. Avsnittet består således av 
vår analys och de slutsatser vi har dragit då vi tolkat empirin i ljuset av den teoretiska grund 
som lagts i kapitel två.  
Avsnitt sju utgörs av vårt slutord där vi fabulerar om en framtidsvision som dock inte ska 
betraktas som en del av de teorigrundade slutsatserna. 
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1.2 Litteraturgenomgång och källkritik 
 
Vid valet av ämnet mentorskap i vårt examensarbete fanns hos oss en viss förkunskap från 
såväl vår utbildning som tidigare yrkesliv. Vi hade även funnit information om mentorskap i 
de olika lärarförbundens tidningar och magasin. Inledningsvis i vårt sökande efter relevant 
litteratur och fakta använde vi oss av sökmotorerna All the webb, Google samt Google 
schoolar. Sökorden som vi använde oss av var mentorskap och lärande. Kontentan av dessa 
sökningar ledde dock till att de relevanta källorna fanns att finna i de ovan nämnda 
databaserna. Detta ledde till att vi exkluderade databasen All the webb från vår sökning då 
den till större delen innehöll utländska källor och således inte passade in i vår studies kontext. 
Det vi då syftar på är att de utländska källor som vi fann innehöll ett mentorskap riktat mot 
elev och mentor inom skolans verksamhet samt mentorskap inom näringslivet.  
 
Därefter inriktade vi oss på att använda Luleå tekniska universitets (LTU) hemsida för att 
därigenom länka oss vidare till biblioteket och dess sökfunktioner för att undersöka om de 
litteraturkällor vi funnit i databasen fanns att tillgå på ovan nämnda bibliotek. Vi fann en viss 
mängd relevant litteratur som vi inledde vår studie med, men allteftersom arbetet fortskred 
insåg vi att de två nyckelord vi hade inledningsvis använt oss av behövde kompletteras med 
orden adept, mentor och reflektion. Således fick vi åter använda oss av sökmotorerna google 
och google schoolar för att finna ytterligare litteratur. När vi då åter började analysera all vår 
litteratur inledde vi med att kritiskt granska författarna, innehållet och deras källor. Detta för 
att vara säkra på att vår litteratur, som studien bygger på, innehåller så många primärkällor 
som möjligt.  
 

Att forska innebär att söka efter sanningen eller åtminstone efter trovärdiga 
svar på forskningsbara frågor. I fråga om den litteratur som du läser 
innebär detta att du helst skall söka sanningen i primärkällan, det vill säga 
den ursprungliga källan och sträva efter att undvika sekundär-
/andrahandskällor (Nyberg, 2000 s.76). 

 
Vi har dock inte kunnat förkasta alla de andrahandskällor som vi funnit då det visade sig att 
vissa primärkällor var av ett sentida slag. Faktum är att även inom ämnet mentorskap har 
forskningen framskridit, såväl nationellt som internationellt. De forskningsrapporter vi valt att 
använda i denna studie är nationella och publicerade mellan 1992-2007. 
 
 
 
 
 
 
 

 8



2 BAKGRUND 
Detta avsnitt inleds med en kort historik av företeelsen mentorskap, Därefter redovisar vi våra 
nyckelbegrepp och nyckelord. Vi inleder med begreppet reflektion som följs av begreppet 
lärande. Vidare vill vi avgränsa företeelsen mentorskap genom att förklara begreppet 
mentorskap där även termerna adept och mentor ingår. En mindre överskådlig förklaring ges 
över begreppen mentor - handledare - coach. Avsnittet avslutas med tidigare forskning samt 
vetenskapliga teorier. 
 

2.1 Historisk bakgrund 
För att börja vår historiska inledning till mentorskapets införlivande måste vi gå tillbaks till 
700-talet f.Kr. Enligt den grekiska mytologin bad Odysseus, Ithakas konung, innan han gick 
ut i det trojanska kriget sin trogne vän Mentor att verka som vän, rådgivare, lärare och 
uppfostrare för sin son Telemachos. Av den grekiska berättelsen framgår även att Mentor 
hyste stor tillit till Telemachos eget kunnande och såg sin uppgift som stödjande och 
underlättande. Det var vanligt i det gamla Grekland att unga pojkar hade en personlig relation 
till en äldre man som föräldrarna hade valt för sin sons räkning. Grekerna grundade dessa 
relationer på en grundläggande princip för mänsklig överlevnad. De ansåg att människor lär 
sig och inhämtar kunskaper, färdigheter och värderingar direkt från människor de ser upp till 
och beundrar, det som idag kallas ”goda förebilder”. (Murray & Owen, 1992; Franzén & 
Jonsson, 1994) 
 
Ett annat historiskt exempel med samma principer av förebilder och mentorskap är mäster - 
lärlingssystemet. Då detta system innebar att en äldre mer framstående och erfaren person, 
mästare, handledde en yngre oerfaren pojke, lärling inom hantverksyrket. Den unge pojken 
fick arbeta sig upp till gesäll för att slutligen ta över den gamla mästarens rörelse. 
Industrialiseringen under 1800-talet ledde till att förhållandet mästare - lärling omvandlades 
till arbetsgivare - anställd. Således är mentorer, i betydelsen att handleda och lära ut något, 
inte någon ny företeelse utan har funnits i tusentals år. (Murray & Owen, 1992; Lindgren, 
2000) 
 
Betydelsen av ordet mentor har följaktligen sitt ursprung i den grekiska mytologin och var 
således en äldre man, även i Svenska Akademins Ordlista på Internet definieras mentor som 
en äldre, erfaren person som vägleder en yngre person i deras personliga och professionella 
utveckling. Mentorskapet som begrepp och metod spred sig till Sverige på 1970-talet från 
USA, men det var framför allt under 1990-talet som mentorskap och mentorskapsprogram 
blev allt vanligare, men då var dess primära syfte att stötta kvinnor att nå högre poster inom 
sitt yrke. ( Murray & Owen, 1992) 

Vi kan konstatera att under olika perioder av livet har människor behov av goda förebilder. 
Under barndomen, mellan födseln och fram till ca 12 års ålder, är föräldrarna förebilder. Även 
kamrater, fritidsledare och idrottsledare kan också vara mentorer för det växande barnet. Då 
deras inflytande på studieval och inträde i vuxenlivet är stort, vid sidan av föräldrarnas 
påverkan. I det vuxna livet kan en mentor vara en arbetskamrat som innehar en större kunskap 
och erfarenhet inom ett specifikt ämnesområde. Fortfarande är således en mentor en äldre 
individ med mer erfarenhet. 
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2.2. Teoretiska referenser 
I de teoretiska referenserna gör vi en litteraturstudie för att kunna redovisa och sammanställa 
de begrepp och termer som är centrala för denna studie. Begrepp som kommer att redovisas är 
således reflektion, lärande och mentorskap. 
 

2.2.1 Begreppet reflektion 
Reflektion är en viktig komponent i mentorskap och lärande. Dessvärre tycks det finnas allt 
för sällan tid för den begrundan som behövs för att bilda sig nya uppfattningar och därmed få 
nya insikter samt kunskaper. Reflektion är således ett sätt för individen att lära av 
erfarenheten. 
 
Historiskt kan vi finna exempel från ca 700- talet f.kr. från det antika Grekland. Sokrates, 
grekisk filosof, är känd för sin fria undervisning med samtal och argumentation som är ett 
exempel på självstyrt lärande. Han bedrev reflekterande pedagogik och undervisade på det 
speciella sättet att han gav inget svar utan ställde ledande frågor till sina elever, vilket gjorde 
att de själva genom reflektion fick resonera fram till sina egna svar. ( Murray & Owen, 1992) 
 
Ordet reflektion härstammar från det latinska verbet ”reflectere”, som betyder böja eller vända 
bakåt, tillbaka eller åter. Dess ursprung hittas inom optiken för att beskriva ljusets 
återkastande mot en blank vattenyta (Bengtsson, 1994). Vid vår litteraturstudie av ordet 
reflektion uppenbarade det sig att termen gått från reflexion till reflektion i ordböckerna, men 
dess betydelse är den samma. Enligt många ordböcker, bland annat Svenska Akademiens 
Ordbok på Internet, betyder reflektion att; 
 

… utöva tankeverksamhet som innebär att man begrundar l. drar slutsatser 
av en l. flera iakttagelser l. föreställningar l. bildar sig en uppfattning om 
ngt l. spinner på en tanketråd o.d. göra reflexioner, (om ngt). 

 
Under 2000-talet har reflektion blivit ett modeord i den pedagogiska debatten och ett vanligt 
tema i pedagogikböcker. Henry Egidius (1999) menar att reflektion är en människas 
överläggning med sig själv och att reflektionsrörelsen inom utbildningsväsendet är ett uttryck 
för att en lärare utvecklas under hela sitt liv. Vidare säger han att förvirringen i debatten om 
vad reflektion innebär kommer från att ordet används vid skilda företeelser, men att det 
egentligen är att vända tanken tillbaka till exempelvis tidigare erfarenhet, etiska normer, 
kännetecken på vad som brukar fungera och inte fungera samt nya idéer som dyker upp. Den 
reflektion som idag används, menar Peter Emsheimer (2002), syftar mot att man utifrån ett 
antal situationer, direkt eller indirekt upplevda, samtalar med sig själv eller annan individ för 
att idéer skall kunna utvecklas. Således skall en reflektion leda till utveckling av den egna 
individen, en handling skall ske och inte bara i tanken. Några riktiga verktyg för att ”lära ut” 
reflektion finns inte och många lärarutbildare, enligt Emsheimer, vet själva inte hur ordet skall 
användas i den rätta bemärkelsen.   
 
I vår personliga intervju med Ulla Lindgren (2007-11-22), som bland annat har forskat om 
mentorskap i såväl näringslivet som skolan, betonar hon att man måste reflektera för att bli 
medveten om sitt eget tänkande och sitt agerande för att utveckla sitt förhållningssätt. Vidare 
menar hon att reflektion måste göras mot uppställda mål för att man sedan ska kunna dra 
slutsatser som slutligen leder till ett lärande. Att lära genom egna erfarenheter är en 
utgångspunkt för utvecklingsarbete inom den lärande organisationen. Som grund för fortsatt 
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lärande och agerande måste således individen reflektera över lärandet och gjorda erfarenheter. 
Följaktligen menar hon att om man inte lär sig något av reflektion så sker heller inget lärande 
 
Först under 1990-talet kom de nya tankarna om reflektion till Sverige, detta genom forskaren 
Donald Schöns bok Den reflekterande praktikern (The reflective Practitioner) som dock 
utkom redan 1983. I sin bok skiljer han på två former av reflektivt handlande. Den ena formen 
är processen reflection - in – action, (reflektion - i - handling), det vill säga individen gör 
fortlöpande reflektioner över de intuitiva handlingar som utförs. Utövaren reflekterar över de 
fenomen han står inför och över sina tidigare tolkningar som legat underförstått i hans 
beteende. Vid reflektion - i - handling ingår såväl tänkandet som reflektionen för utövaren i 
dennes sätt att tackla situationer som uppstår vid yrkesutövandet. Den andra formen Schön 
skriver om är reflection - on - action där vi reflekterar i efterhand över vårt handlande samt 
dess resultat. Denna handling utförs efter avslutad verksamhet som exempelvis ett led i en 
utvärdering. 
 
Per-Erik Ellström (1996a), professor i pedagogik, ställer sig dock tveksam till Schöns 
resonemang om reflection - in - action och den starka betoning han lägger vid den handlande 
individens implicita tystnad. Ellström menar att det rutiniserade eller regelbaserade 
handlandet är ett verksamt sätt att kunna hantera återkommande uppgifter men att när någon 
form av överraskning uppkommer krävs istället förmåga till kunskapsbaserat och/eller 
reflektivt handlande. Han instämmer dock med Schöns om att det finns två olika former av 
reflektioner. 
 
Bengtsson (1994) som inriktar sin synvinkel av reflektion mot läraryrket, menar att två 
huvudkategorier av reflektion förekommer: reflektion som tänkande och som självreflektion.  
När han skriver om reflektion över den egna yrkesutövningen menar han att den är begränsad 
till den egna individuella verksamheten medan en reflektion över yrkesområdet innefattar 
överindividuella komponenter som yrkets historiska utveckling, framtida möjligheter och så 
vidare. Bengtsson anser att reflektion inte är lärarnas enda möjlighet att få kunskap om sin 
yrkesverksamhet eller om sin egen personliga utveckling. Vidare vill han dock betona det 
pedagogiska värdet i lärarnas yrkesroll vad det gäller reflektion i betydelsen tänkande och 
framhåller att självreflektionens viktiga egenskap är att etablera distans till oss själva och vår 
praxis. Självkunskapen delar han sedan upp i tre olika slags pedagogiska värdekategorier: 
 

   (1) Med hjälp av självreflektionen kan läraren få kunskap om sin egen yrkespraxis. 
   (2) Självkunskap gör det möjligt för läraren att ta ställning till sin egen praxis. 
   (3) Självkunskap gör det också möjligt för läraren att undervisa om sin egen   
        undervisning. (Bengtsson, I Brusling, C. Strömqvist, G.(red). Reflektion och praktik i 
läraryrket, 1999 s.77). 

 
Sammanfattningsvis har vi valt att, utifrån vår litteraturstudie, tolka begreppet reflektion som 
en handling där man stannar upp, begrundar och bildar sig en uppfattning om något. Med 
andra ord kan man säga att individen med ett steg bakåt tolkar sina egna reflektioner med ett 
självkritiskt förhållningssätt utifrån de uppställda målen. En reflektion innebär således att vi 
begrundar våra motiv och syften som skall leda till en åtgärd, med positiv riktning, i det egna 
lärandets utveckling. Följaktligen finns det ett samband mellan reflektion och lärande, vilket 
vi i nästa avsnitt kommer att behandla.  
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2.3 Lärande inom ramen för mentorskap 
 

2.3.1 Begreppet lärande 
Traditionellt har lärande varit en fråga om hur en individ inhämtar kunskap för att kunna lösa 
en uppgift, således har den kunskapen varit inriktad på att individen anpassar sig till 
kunskapen och de givna förhållandena och inte tvärt om. Idag anses lärande som en process 
där informationen assimileras med tidigare kunskaper och som sedan kan användas i samtal 
och handling. (Ellström, 1996a) 
 
Efter att ha sökt på ordet lärande i såväl litteratur som ordböcker finner vi att lärande är ett 
otydligt begrepp och det finns ingen allmänt vedertagen definition. Murray och Owen (1992. 
s. 17) definierar lärande såsom en observerbar beteendeförändring. Agnieszka Bron, professor 
i pedagogik vid Stockholms universitet, menar att; 
 

 … begreppets definition eller uppfattning om lärande har också att göra 
med hur man ser på lärande: som process eller som resultat. Med det första 
avses att människor är aktivt engagerade i lärprocessen för att kunna 
förändra sin uppfattning eller sitt agerande. Lärande uppfattas dessutom som 
en dynamisk process som är beroende av situationen.( s, 3)  
 

Ellström (1996a) anser att lärandet kan dels vara informellt dels formellt och skillnaderna dem 
emellan är ganska stor vilket innebär att det är viktigt att skilja dessa åt. Det informella 
lärandet kan vara antingen spontant eller vara medvetet planerat och sker i det vardagliga livet 
eller på sin arbetsplats. Informellt lärande är ett exempel på erfarenhetsbaserat lärande, vilket 
vi kommer att ytterligare fördjupa oss i nästa avsnitt. I samband med informellt lärande 
nämner Ellström det tysta lärandet, implicita lärandet som uppkommer då vi oavsiktligt är 
medvetande om ett lärande. (Jfr Schöns reflektion 2.2.1). I situationer lär vi oss fastän vi inte 
har för avsikt att lära oss just det, utan bieffekten av det verkliga lärandet ger då en ny tyst 
kunskap fastän vi kanske inte är medveten om det.  
     När det gäller det formella lärandet att det är ett målinriktat lärande. Detta lärande sker vid 
olika utbildningsinstitutioner, som exempelvis grundskola och universitet. När det gäller 
Ellströms och hans samlade syn på lärande så anser han att lärande är en bestående förändring 
hos en individ som ett resultat av individens interaktion med omgivningen.  
 
Det kreativa lärandet, vilket Ellström (1992) benämner som den högsta lärandenivån, innebär 
konkret att individen måste nyttja sin egen sakkunskap för att kunna välja metoder och 
värdera resultat, men också för att precisera uppgiften för att kunna analysera situationen. Det 
kreativa lärandet är jämförbar med det utvecklingsinriktade lärandet. 
  
I sin bok Lärande i praktiken argumenterar Säljö (2000) för att delarna av lärandet inte bara är 
knutet till skolan och dess miljöer. Han menar att de grundläggande kunskaperna och 
färdigheterna lär vi oss bland annat genom vår familj, av vänner och på arbetsplatser, det vill 
säga i miljöer som inte har i huvudsyfte att förmedla kunskaper. 
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Begreppet lärande har även lyfts fram på den politiska agendan och Sveriges Regering anser 
att ett lärande är en livslång process som varje individ har samt att lärandet sker i olika 
former, närmare bestämt tre. De benämns som formellt lärande, icke formellt lärande och 
informellt lärande och Regeringen definierar lärande i Proposition 2000/01:72 till följande; 
 

Det som utmärker formellt lärande är att det sker inom ramen för det 
regelverk som styr det offentliga utbildningsväsendet. Icke formellt lärande 
är utbildning organiserad vid sidan om det offentliga utbildningsväsendet. 
Här återfinns bl.a. huvuddelen av folkbildningen, den särskilt anordnade 
arbetsmarknadsutbildningen, personalutbildning och annan 
kursverksamhet. Informellt lärande präglas av att det inte föreligger någon 
tydlig utbildningssituation. Det sker på arbetsplatsen, i föreningslivet, i 
familjen och i vardagen. Situationen har inte alltid en lärande intention 
utan lärandet blir en bieffekt av något annat, men ger ändå betydelsefulla 
effekter på individernas kunskaper och kompetenser.  

 
Även globalt finns det riktlinjer för vad som utmärker lärande, Europaparlamentet och rådet 
(2006/1720/EG) beslutade den 15 november 2006 att konstruera ett handlingsprogram för ett 
livslångt lärande. På lokal nivå finns riktlinjer vid Luleå tekniska universitet, på 
lärarutbildningens hemsida, där vi kan läsa att ”… individer lär sig under hela livsförloppet 
och mest intensivt under de tidiga levnadsåren. Lärande sker även i kollektiv form, inom 
grupper, organisationer och på nationell nivå.  Lärande sker i alla sammanhang, såväl i 
människans spontana möten med omvärlden som i mer tillrättalagda situationer”. Således 
instämmer även lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet att lärandet är en livslång 
process. Bron (2005) menar dock att uppdelningen av lärandet, i process och resultat, mest 
verkar förekomma i officiella utbildningssammanhang, men konstaterar att så inte alltid är ett 
faktum. Ett lärande kan faktiskt inträffa utanför organiserade former.  
 
Det finns en form av lärande som benämns icke-reflektivt lärande, och är enligt Jarvis (1992) 
den vanligaste formen av lärande. Det innebär att individen anpassar sig efter omgivningen 
och dess omständigheter. Det icke-reflektiva lärandet innebär att individen lär sig utan att 
reflektera över sin egen handling, mål eller syfte. Jarvis menar således att man gör som man 
alltid blivit upplärd eller tillsagd att göra. Detta innebär att individen lär sig genom 
memorisering och imitation, det är således en reproducerande kunskap eller färdighet.  
 
Ett lärande behöver inte alltid vara positivt, utan det finns situationer som kan leda till ett 
negativt lärande eller där inget lärande alls sker. Exempel på det kan vara att en individ har 
misslyckats att utföra en ny arbetsuppgift eller att en lärare har försökt att införa något nytt 
inom undervisningen, men inte fått det förväntade resultatet. Detta kan leda till att individen 
eller läraren inte kommer att upprepa försöket av rädsla för att misslyckas. (Ellström, 1992; 
Jarvis, 1992) 
 

2.3.2 Erfarenhetsbaserat lärande 
I avsnittet innan har vi nu diskuterat begreppet lärande och vi kommer nu att fokusera på de 
lärande som återfinns inom mentorskapet, nämligen erfarenhetsbaserade lärandet. Vi väljer 
dock att även applicera in det reflekterande lärandet då vi funnit att skillnaden dem emellan är 
små. I vår studie om mentorskap har det reflekterande lärandet en stor betydelse då syftet med 
mentorskap är att bringa adepten till eftertanke, personlig och professionell utveckling. 
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Kunskapsöverföringen i ett mentorskap, mellan adept – mentor, sker till största delen genom 
reflekterande samtal eller dialoger vilket är ett erfarenhetsbaserat lärande.  
 
En av föregångarna av erfarenhetsbaserat lärande är David Kolb (1984) som presenterar sin 
teori om reflektion och lärande som en lärocirkel. Han baserar sitt resonemang på idéer 
hämtade från Kurt Lewins modell för erfarenhets – och upplevelseförankrat lärande. Det 
erfarenhetsbaserade lärandet äger rum när individen försöker begripa och hantera de intryck 
som ges från omgivningen.  Kolb beskriver lärandet som en process bestående av fyra stadier, 
som formar sig som en lärocirkel. Denna cirkel går från konkret upplevelse via reflekterande 
observation och abstrakt begreppsbildning till aktivt experimenterande – och därifrån tillbaka 
till en ny konkret upplevelse.  
 
Vi har valt att kort beskriva Kolbs lärocirkel som ett kretslopp, för att ge läsaren en bättre 
insikt och förståelse för hur man skall tolka erfarenhetsbaserat lärande (se figur1). De fyra 
olika delarna i lärocirkel kan beskrivas kortfattat på detta sätt; (Kolb, 1984.s.30, 32-33)  

• Fas 1 är den konkreta upplevelsen, erfarenheten. Den står i centrum för själva lärandet 
• Fas 2 är då den konkreta erfarenheten studeras, genom reflektion och observation 
• Fas 3 är då reflekterandet leder till en djupare förståelse av den konkreta erfarenheten. 

Detta genom att förenkla och skapa abstrakta begrepp, som exempelvis genom att 
utforma egna teorier 

• Fas 4 är då den aktivt experimentella fasen, det är då som den djupare förståelsen, den 
egna teorin, prövas i nya situationer. Detta görs genom problemlösning och nya sätt att 
handla/agera 

 
 

 
  Fas 1 

  Konkret upplevelse  
  (erfarenhet) 

Fas 2 
Reflekterande  
(observation) 

 
Fas 3 

Abstrakt begreppsbildning  
(dra slutsatser i teorin) 

Fas 4 
Aktivt experimenterande  

(pröva teorin) 

Figur 1: Egen tolkning av Kolbs lärocirkel (Kolb 1984 s. 42) 
 
Även Peter Jarvis (1992) bygger sin teori på Kolbs tankegång om att lärande och erfarenhet är 
en process som går hand i hand och att lärande kan ses som resultat av erfarenhet. Däremot 
anser han att en erfarenhet inte alltid ger ett lärande, vilket Kolbs lärocirkel till viss del bygger 
på. Det reflektiva lärandet är en mer djupgående form av lärande som innebär att individen 
stannar upp och reflekterar över sina handlingar och erfarenheter för att därefter kunna 
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reflektera över resultaten av dessa.  Det reflektiva lärandet kan också bidra till att individen 
skapar sig en förståelse för sitt handlande, menar Jarvis, vilket kan leda till en ytterligare 
insikt i sina egna färdigheter och kunskaper. 
 
I diskussionen om hur kunskap förnyas och återskapas menar Säljö (1992) att varje 
vardagshändelse och samspel mellan människor är beståndsdelar av det som kallas 
kunskapsreproduktion och tillfällen för människor att lära. Vidare skriver han att det är genom 
reflektion, samspel och samtal med andra som vi får kunskap om vår omvärld. 
Erfarenhetslärande innebär således att det är en mötesplats mellan skilda perspektiv där 
förmågan att applicera samman praktisk erfarenhet med beprövad erfarenhet och ny kunskap 
är central. 
 
John Dewey (1916) myntade begreppet "learning by doing", lärande genom praktiskt arbete. 
Verkligheten för Dewey var något som ständigt förändrar sig och försätter människan i 
ständigt nya problemsituationer. Han ansåg att dessa situationer kan människan klara av och 
få kunskap från genom att använda reflektivt tänkande. Dewey uppger att ingen meningsfull 
erfarenhet är möjlig utan tänkande. Vidare säger han att man kan urskilja två typer av 
erfarenhet i enlighet med den proportion av reflektion som finns i dem och att alla våra 
erfarenheter har en prövande fas i sig, det som kallas trial and error- metoden av psykologer. 
Det vill säga att vi gör något och om det misslyckas så gör vi något annat tills vi träffar på 
något som fungerar. Dewey anser att när vi sedan upptäcker sambanden mellan våra 
aktiviteter och deras följder blir det tankeinnehåll som ligger i erfarenheter som samlats från 
reflekterande genom trial and error- metoden tydligt. 
 
Christer Stensmo (1994) tolkar i sin bok, Pedagogisk Filosofi, att Jean Piaget ansåg att 
människan, och djuren likaså, ständigt måste anpassa sig till sin omgivning. Denna ständigt 
pågående process benämnde Piaget för adaption. Processen som leder till adaption består av 
både assimilation, som innebär att en individ smälter samman nya upplevelser med de tidigare 
erfarenheterna, och ackommodation som innebär att individen förändrar sitt gamla beteende 
utifrån den nya erfarenheten eller kunskapen. Sammanfattat leder adaption till att individen 
lärt sig något nytt och därefter anpassat sig. Säljö (1992) samtycker med Stensmos tolkning av 
Piaget om att kunskaper lär man sig bäst av samtal och praktisk verksamhet och inte genom 
att bli enbart undervisad med lärarens syn på vad kunskap är.  
 
Ett utvecklingsinriktat lärande inrymmer ett mer reflekterat handlande, menar Ellström 
(1996b). Detta utvecklingsinriktade lärande kan ske dels om reflektion sker över handling, 
som innebär att man kontinuerligt reflekterar under handlingen. Man gör alltså dels en 
fortlöpande reflektion under tiden man utför handlingen, det som sker just för stunden och 
utan någon egentlig eftertanke. Dels mellan reflektion i handling som innebär att man 
reflekterar över sitt handlande och resultatet av handlingen. Vad har jag gjort? Hur har jag 
gjort? Varför gick det så? Vad fungerar? Vad fungerar inte? Vad kan förbättras? Hur kan jag 
förbättra mig? Det finns en skillnad mellan lärande som anpassning och/eller utveckling. Vi 
anpassar oss till vissa situationer genom vanor och rutiner utan att närmare reflektera över 
lärandet, ibland leder en anpassning till att nya vanor utvecklar individen och ett lärande sker. 
Således kan en reflektion verka och utveckla en individ på olika sätt. Dels kan vi lägga nya 
erfarenheter till de gamla utan att egentligen förändra synsättet så att vi förstår att det sker. 
Dels kan vi förändra vår kunskap efter den nya erfarenheten och kunskapen och anpassa den 
till den nya situationen. Vi får då ett nytt synsätt på vad som händer.(Ellström, 1996b)  
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Sammanfattningsvis tolkar vi att lärande är en process som aldrig avstannar utan som 
människan bär med sig genom hela sitt liv. Stora delar av vårt lärande i livet sker genom våra 
dagliga möten och samspel med människor, den omgivning individen vistas i samt genom 
reflektion över handlingar och situationer har vital betydelse. Erfarenhetslärande innebär en 
mötesplats mellan skilda perspektiv där förmågan att applicera samman praktisk erfarenhet 
med beprövad erfarenhet och ny kunskap är central. Merparten av det lärande som sker äger 
rum sociokulturellt genom de händelser en människa är med om och genom de personer hon 
eller han möter. Det sker inte bara genom organiserad undervisning utan det sammanhang 
som en person ingår i samt de reflektioner som utförs har stor betydelse. 
 
 

2.3.3 Dialogen och samtalet  
I ett mentorskap eller i en väl fungerande relation är dialogen och kommunikationen av 
mycket stor vikt. I den lärande organisationen kan vi faktiskt påstå att en god dialog och 
kommunikation är grundläggande för att ett lärande skall ske inom ett mentorskap. En dialog  
innebär att man lyssnar, sätter sig in i och försöker förstå andra individers tankar och idéer, 
således innebär det att man fördjupar sina egna förstålelser. Vi kan även jämföra dialogen som 
en kanal genom vilket lärande och utveckling sker. (Andersson, 2000) 
 
Om vi applicerar dialogen till ett mentorskap mellan en erfaren lärare, mentor och en 
nyutbildad lärare, adepten, innebär det att de båda ska jämföra sina egna föreställningar med 
andras. I ett mentorskap är dialogen ett redskap för att samtalet mellan adept och mentor skall 
kunna applicera gammal kunskap med den nya genom reflektion. Då blir dialogen å ena sidan 
ett sätt för adepten att delge mentorn sina tankar och idéer, mentorn å andra sidan måste då 
kunna sätta sig in i och förstå adeptens perspektiv. Även personliga upplevelser, dialog med 
andra och involvering av känslor gynnar en utveckling mot en fördjupad förståelse och 
utveckling av verksamheten. Således är det en förutsättning att båda parterna kan tala och 
lyssna på varandra. För både adepten och mentorn är det viktigt att komma ihåg att en dialog 
utgå från ett förhållningssätt där en objektiv sanning inte råder. Det innebär att det faktiskt 
kan vara så att det kan finnas flera sanningar, beroende på vilket perspektiv man utgår ifrån. 
Den ena sanningen kan under sådana förhållanden inte betraktas som mer rätt än den andra. 
(Andersson, 2000; Franzén m fl, 1996 ) 
 
Även Säljö (2000), som ser lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv, menar att lärande ska 
bygga på tidigare erfarenheter. Han syftar då främst på den kulturella erfarenheten. Vidare 
menar han att den viktigaste beståndsdelen i individers kunskapsutbildning är samtalet eller 
dialogen, då det är just i den språkliga kommunikationen som individen ges en möjlighet att 
komma fram till ömsesidiga problemlösningar. 
 
Scherp (2003) menar att lärande samtal innebär att de båda parterna försöker förstå varandras 
utgångspunkter, vilket kan leda till att den tysta kunskapen blir synliggjord och en kunskap 
kan således uppstå. Vidare menar han att en viktig aspekt som inte bör förringas i ett samtal 
eller dialog, är att konversera på samma våglängd, då ett samtal ständigt rör sig mellan olika 
nivåer beroende på våra sinnen och sinnesintryck. Detta medför att innebörden av ett samtal 
influeras av vår sinnesstämning men även av vad vi ser, hör, tänker. Vi applicerar således hur 
ett budskap framförs och därefter bedömer vi innehållet, detta gäller givetvis även när vi 
mottar ett budskap. Kontentan av detta blir att hur ett budskap tas emot beror således inte bara 
på dess innehåll utan även dess framförande. Nackdelen med samtal eller dialoger som rör sig 
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på olika samtalsnivåer är att de båda kommer att uppleva att de resonerar förbi varandra. Det 
idealiska samtalet är således av stor vikt att de båda parterna rör sig på samma samtalsnivå.  
 
En annan viktig aspekt i ett samtal eller dialog är det förhållningssätt som de båda parterna 
har gentemot varandra, att man kan hålla tillbaks sina egna åsikter och erfarenheter till förmån 
för den andra partens reflektionsmöjligheter. I ett samtal skall stora frågor och funderingar 
kunna leda fram till fördjupade följdfrågor, dessa uteblir om den ena samtalsparten besvarar 
den andras ställda frågor. Ett processinriktat lärande innebär att dessa följdfrågor kommer att 
hjälpa samtalspartnern till reflektion och utifrån det att se nya möjligheter och insikter som 
leder till egen utvecklig och ett lärande. Det svåraste i ett samtal är att kunna ge och ta emot 
konstruktiv kritik. För att kunna det måste samtalspartnern förstå reflektionens betydelse, 
feedbackens innehåll och betydelse och kunna applicera dessa till sitt eget lärande. (Scherp, 
2003) 
 
I studien, Möte för lärande (2003), visar Eva Johansson på att pedagoger har ett stort behov av 
att samtala och reflektera över sitt arbete och sin arbetssituation. Det som framgick tydligt i 
studien var att samtalen allt för ofta kom att hamna på en vänskaplig nivå och inte mot en 
utvecklande kunskapssyn ställd mot verksamheten och ny forskning. Emellertid var det ett 
antal pedagoger som insåg reflektionens betydelse, de frångick de praktiska frågorna och 
veckoplaneringarna utan valde istället att reflektera över hur verksamheten ser ut och vad de 
gör samt varför. Även en studie av Lindgren (2003) visar på att lärare som varit verksamma 
en kortare tid hade en låg medvetenhet om det egna reflekterandet som de uträttade över den 
egna undervisningen såväl som över sin egen lärarroll. 
 
Mentorskap bör innehålla fem aspekter av upplevelsebaserat lärande: upplevelse och 
inlevelse, tillämpning och överföring, mål och handlingsberedskap, genomförande/aktivitet 
och konsekvenser. Med hjälp av upplevelse och inlevelse startar en process som hjälper 
individen att öka sin handlingsberedskap, förstå konsekvenser av sitt handlande och aktivt nå 
sina mål. ( Sjödén & Söderberg, 1977)  
 
 

2.4 Mentorskap 
 

2.4.1 Begreppet mentorskap 
Enligt Svenska Akademins Ordbok på Internet förklaras det att en mentor är en handledare 
och uppfostrare och ordet en adept som invigd lärjunge. Murray och Owen (1992, s.6) 
definierar ordet mentorskap som ”… en medveten kombination till ett par av en person, som 
är kunnigare eller mera erfaren, och en annan person, som är mindre kunnig eller erfaren. Det 
överenskomna målet är att den mindre kunniga personen skall få lära och utveckla vissa 
kompetenser.” Sätten att definiera mentorskap på idag är många då begreppet ofta anses ha 
samma betydelse som många andra termer som coach, handledare med flera. Längre fram i 
vår studie, förklarar vi skillnaderna mellan dessa.  
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2.4.2 Vad är mentorskap? 
Det finns två olika typer av mentorskap, det ena är organiserat och det andra är spontant. I vår 
studie inriktar vi oss dock på den organiserade som kännetecknas av det leds i projektform, 
har specifika mål och har ett start- och slutdatum. (Franzén & Jonsson, 1994)  
 
Mentorskapets arbete innebär, enligt den studie som Franzén och Jonsson (1994) gjort, att en 
kunskaps- och erfarenhetsöverföring sker genom dialog och erfarenhetsutbyte. Ett väl 
fungerande mentorskap bygger på ömsesidigt givande och tagande. Mentorn och adepten 
träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter med varandra. Mentorn stödjer och följer, leder 
och råder. Man kan säga att mentorskap handlar om ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte på 
någorlunda jämställd nivå. Enligt Ahlström (2002) handlar rollen som mentor om att vara en 
viktig bifigur, ingenting annat. Således har en mentor ingen dömande funktion. Detta 
betonade även Ulla Lindgren starkt i vår intervju (2007-11-22) då många mentorskapssytem 
dock bygger på att mentorn har en dömande aspekt vilket således inte är ett korrekt 
fungerande mentorskap I användandet av metoden mentorskap menar hon att samtalet, 
dialogen mellan mentor och adept, är en viktig beståndsdel i mentorskapsrelationen. Vidare 
säger Lindgren att i en mentorskapsrelation ges tillfälle att utveckla förmågan att både tala 
och lyssna samt att analysera och reflektera över innehållet i samtalet.  
 

Mentorn finns som stöd för adepten, men det är adepten själv som måste 
handla utifrån egen förmåga. Mentorn får aldrig agera för sin adept. 
(Franzén och Jonsson 1994, s.42) 

 
Det är av stor betydelse att mentorn har en lång och gedigen erfarenhet inom yrkesområdet 
samt att mentorn och dess adept inte heller ska ha sin arbetsplats på samma skola. I 
mentorsrelationen, är det adepten som är huvudperson och mentorns uppgifter är att stödja, 
råda och att leda in på rätt spår Det existerar en stor risk att samarbetet kan bli allt för 
personligt samt att det även kan infatta risken att mentorn väljer att agera istället för att 
invänta reaktioner hos sin adept. Målet för mentorprogram bör aldrig vara begränsat till att 
alla adepter skall avancera vertikalt inom organisationen. Målet måste vara att själva adepten 
utvecklar sin potential och skapar det adepten innerst vill till nytta för sig själv och för 
organisationen.  (Franzén och Jonsson, 1994; Ahlström, 2002) 
 
 

2.4.3 Mentorskap för nyblivna lärare 
I detta avsnitt kommer vi att förtydliga mentorskapets innebörd för nyblivna lärare, det vill 
säga vilka roller adepten och mentorn ska uppfylla för att mentorskapets funktion ska nå 
överenskomna mål och således generera dess syfte. 
 
De två individerna som ingår i ett mentorskap är en adept och en mentor som genom 
ömsesidig respekt och tillit ska uppnå en väl fungerande relation. Andra betydelsefulla 
aspekter av ett väl fungerande mentorskap är att såväl adepten som mentorn ska ha förtroende 
för varandra samt tillföra nya idéer som ska leda till att de kan utbyta erfarenheter och 
utveckla sin professionalitet inom yrket. För att mentorskapsrelationen skall ge ett utbyte och 
måluppfyllelse för båda parter krävs ett jämställt förhållande mellan adepten och mentorn. 
Detta för att undvika möjligheten till att adeptens behov inte tillgodoses. (Lindgren, 2000) 
 
Vi fokuserar oss nu på ett mentorskap mellan två lärare, där ingår en adept, som är en lärare 
under sitt första yrkesverksamma år, och en mentor, som är en äldre samt erfaren lärare. 
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Mentorskapet för lärarna sker framför allt för att stärka den egna lärarrollen och detta leder i 
sin tur till att lärarna känner trygghet till sitt yrke.  
 
Även Aili (2003) anser att ett mentorskap för nyexaminerade lärare kan komma att innebära 
en struktur för socialiseringen. Detta innebär således att man kan ”konkurrera” med den 
informella socialiseringen, vilken för det mesta sker i det tysta. En organiserad socialisering 
innebär att man synliggör den och öppnar upp för diskussioner, bedömning och eventuella 
förändringar. Vidare menar Aili att en mentor kan stödja och hjälpa den nyexaminerade 
läraren att hitta egna rutiner och lösningar samt på ett överskådligt sätt kunna applicera de 
olika villkor som råder på arbetsplatsen. Forskning visar på att lärares socialisering till stor del 
har skett isolerat från andra lärare. I SOU 1997:121 menar man att det är i interaktionen med 
kollegor, elever och föräldrar som nyexaminerade lärares attityder förändras. 
 
En nyexaminerad lärare, adepten, som kommer till en ny skola har ett stort behov av att känna 
sig välkommen bland andra kollegor. Som vi tidigare nämnt är själva mottagandet och de 
upplevelser man får från den första tiden är av mycket stor betydelse, då dessa även kan få 
konsekvenser för lång tid framöver. Alla som börjar på en ny arbetsplats upplever både 
spänning och nervositet, dels för att träffa nya arbetskollegor dels för att kunna klara av 
kollegernas förväntningar. Om man som nyexaminerad lärare då har en mentor som tar emot, 
visar runt och presenterar den nya kollegan för arbetskollegorna, kommer en trygghetskänsla 
att uppstå. (Aili, 2003) 
 

Att det är en bra idé att ha en mentor. Det är tryggt att ha någon att fråga, 
få respons då lärarjobbet är ett ganska ensamt jobb. Om man är ny på en 
skola så måste det vara en stor fördel att ha en person som man kan fråga 
om vad som helst. Samtidigt har jag förstått att jag tillfört mentorn mycket 
med mitt sätt att tänka.(6) (Lindgren, 2006 s. 49) 

 
När det gäller om mentorn skall vara verksam på samma skola som adepten råder det olika 
meningar om, och det tycks inte finnas något rätt svar. Fransson (2001) anser att det är 
personerna och situationen som är avgörande. Det han då åsyftar är att mentorn måste klara av 
att se på verksamheten och sin yrkesroll med öppna ögon, för att få ett fungerande 
mentorskap. Om mentorn däremot inte kan särskilja adeptens frågor och kritik mot 
verksamheten utan tar åt sig personligen, då är det bättre att avsluta mentorskapet och erhålla 
en mentor från en annan skola. Lärarnas riksförbund menar dock att deras tolkning av den 
forskning som gjorts påvisar fördelarna med att en lärarkollega utanför arbetslaget utses till 
mentor. (Lärarnas Riksförbunds Policyskrift, 2004) 
 
Adeptens inställning till att delta i ett mentorskap bör visa på att hon/han är positivt inställd 
till personlig vidareutveckling och socialisation inom yrket. Vidare bör adepten vara klar över 
mentorskapets syfte och såväl adeptens som mentorns roll. Inför varje mentorsamtal ska 
adepten också vara förberedd genom att ha nedtecknat de funderingar som adepten önskar att 
diskutera undersamtalet. Funderingarna kan röra allt från undervisningssituationer, 
konfliktsituationer till konkreta tips och råd.  
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Egenskaper som utmärker en adept kan sammanfattas i följande punkter enligt Lindgrens 
tolkning (1997, s.30) av Arhén, 1991; Franzén & Jonsson, 1993 (1997, s.30 ) och Murray & 
Owen (1992: s.24-25).  
 
Adeptens egenskaper 

• vilja att själv ta ansvaret för sin egen mognad och utveckling 
• vara målmedveten och målinriktad 
• visa fallenhet för ledarskap 
• ha ett intresse att ta större ansvar 
• vara mottaglig för feedback och handledning 

 
Det är av stor vikt att de mentorer som utses är erfarna, nyfikna och trygga i sin lärarroll men 
givetvis även öppna för nya insikter och förändringar. Ytterligare en aspekt är att den utsedda 
mentorn är genuint människointresserad och även till viss del insatt i dagens lärarutbildningar. 
(Franzén m.fl., 1996) Egenskaper som utmärker en bra mentor kan sammanfattas i fem punkter 
enligt Lindgren (1997, s.28):  
 
Mentorns egenskaper 

• ha stark social kompetens 
• ha en bred och djup livserfarenhet 
• vara en erkänd skicklig ledare 
• vara kompetent och kunnig inom sitt område 
• vara allmänt respekterad 
• ge feedback och handledning 

 
Inför starten av ett mentorskapsprojekt är det av stor vikt att adepten och mentorn är 
införstådda med sina respektive roller och målsättningar i mentorskapet. Vidare bör 
mentorskapet vara tidsbegränsat för att tydliggöra att processen bör ses som ett tillfälligt stöd 
för den nyblivna läraren att växa in i den professionella yrkesrollen. Som vi tidigare nämnt är 
det viktigt att relationen mellan adepten och mentorn bygger på förtroende, således bör 
sekretessen vara en självklarhet såväl under som efter mentorskapsprojektet.  
     Inledningsvis i mentorskapet bör adepten och mentorn tillsammans komma överrens om en 
planering över hur ofta och var man ska träffas för att säkerställa kontinuiteten i 
mentorskapet. Därefter bör mentorn sätta sig in i vilken medvetenhet den nyblivna läraren har 
om skolan och lärarrollen för att samtalet ska bli utvecklande utifrån adeptens egen nivå.  
Fortsättningsvis förväntas adepten vara väl förberedd på vilka problemområden som önskas ta 
upp, detta gäller vid varje inplanerat möte med mentorn. (Murray & Owen, 1992; Lindgren, 
2006) 
 
Det existerar således en rad olika faktorer som är av stor betydelse när det gäller att få ett väl 
fungerande mentorskap. I ett väl fungerande mentorskap väljer vi att likna mentorn som ett 
bollplank för alla de situationer som kan uppstå i adeptens vardag. Detta bollplank kan vara 
en stödjande trygghet när det skall fattas svåra beslut, när adepten vill ha en utomstående 
reflektion över sitt agerande eller bara vill ha någon som lyssnar och ger reflektioner på nya 
idéer. Den optimala utvecklingen av ett väl genomfört mentorskap innebär att den nyblivne 
läraren får en ökad säkerhet i lärarrollen och därmed växer lusten att utvecklas och anta nya 
utmaningar.  
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I figur 2 visar vi på hur en förväntad utveckling av ett optimalt genomfört mentorskap kan se 
ut enligt Lindgren (2006). 
 
 

          

stöd 

    reflekterande     
         samtal 

   blir mentor själv 

        ökad    
  medvetenhet 

  större 
trygghet 

      utvecklingsintresse 

nöjdare elever 

      bättre 
undervisning 

 
Figur 2: Förväntad utveckling av ett mentorskap, (Lindgren, 2006 .s.28)  
 
Sammanfattningsvis visar de studier som är publicerade om mentorskap att det är en stor 
fördel att adepten får välja sin mentor själv. Detta kommer att gynna den framtida relationen 
markant. Mentorn upplever det som väldigt positivt att bli vald av sin adept och samarbetet 
får därmed från första början en väldigt bra start. I det inledande skedet ska även avsättas tid 
för att de två parterna ska kunna lära känna varandra och därmed börja skapa förtroende för 
varandra. Mentorskap ger även adepten en snabb inblick i en redan befintlig organisation. 
Mentorskapets arbete innebär, enligt den studie som Franzén och Jonsson (1994) gjort, att en 
kunskaps- och erfarenhetsöverföring sker genom dialog och erfarenhetsutbyte. Ett väl 
fungerande mentorskap bygger på ömsesidigt givande och tagande. Mentorn och adepten 
träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter med varandra. Mentorsrollen innebär att vara 
aktiv i analys- och konsekvensprocesser genom att stödja och ge råd. Detta leder till att 
adepten kan få nya insikter, prövar nya alternativ och reflekterar över dem. Således kan man 
säga att mentorskap handlar om ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte på någorlunda jämställd 
nivå. I mentorskapet finns bara en huvudperson; adepten. Det innebär att rollen som mentor 
handlar om att vara en viktig bifigur utan dömande funktion, ingenting annat. (Murray & 
Owen, 1992; Ahlström, 2002; Lindgren, 2006) 
 

2.4.4 Tidigare forskning och projekt 
Då vi sökt efter relevant forskning om mentorskap för nyblivna lärare har resultatet inte varit 
tillfredsställande då den mesta forskningen tycks vara inriktad mot antingen näringslivet eller 
mentorskap mellan lärare - elev. Vi har dock funnit några nationella studier som berör 
mentorskap, kvinnligt ledarskap och nyutbildare lärare. Dessa studier har till viss del 
gemensamma nämnare, varvid vi anser att de utgör en viktig del i att utveckla mentorskapet 
från näringslivet till skolans värld. 
 
Leif Nilsson (2000) har skrivit en doktorsavhandling om mentorprogrammets betydelse för 
kvinnors chefskarriärer, att de skall våga tilltro sin handlingskraft. De adepter som deltagit i 
Nilssons avhandling pekar främst på den personliga utvecklingen och den ökade 
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självkännedomen som deltagandet i seminarierna om mentor relationer har inneburit. 
Deltagarna har nu lättare att säga ifrån- säga nej, vilket är väldigt viktigt att våga och kunna 
göra i vårt allt mer krävande samhälle. Under många år har vi här i Sverige försummat att 
överföra den kunskap som lång livs - och arbetserfarenhet innebär. Dessa samlade kunskaper 
och erfarenheter har inte efterfrågats och därmed har inte möjligheten getts till efterträdarna 
att få ett naturligt bollplank, menar Nilsson. 

Även Lindgren har forskat om såväl kvinnliga civilingenjörer som lärare och dess behov av 
professionellt stöd i form av mentorskap. Hennes forskning har visat att behovet av reflektion 
är stort och leder till en professionaliseringsprocess i sitt yrke. Vidare anser hon att en lärare 
måste reflektera för att bli medveten om sitt eget tänkande och sitt agerande för att utveckla 
sitt förhållningssätt. Dessvärre påvisar forskning som hon tagit del av att allt för många 
lärarstudenter och nyblivna lärare att insikten om såväl det egna reflekterandet som redskap 
för reflekterande var låg. Trots att styrdokument och kursplaner understryker reflektionens 
betydelse inom lärandet. Allt för många nyblivna lärare känner en otrygghet och frustration 
kring sin lärarroll, man har få redskap och i många fall leder det till att den nyblivne läraren 
använder sig av metoder från den egna skoltiden. Resultatet av detta leder till att reflektionen 
av den egna lärarrollen inte sker till fullo och leder till att lärarrollen formas av egna 
upplevelser och erfarenheter, inte av lärarutbildningen. (Lindgren, 2000; 2003; 2006) 

Forskning, av bland annat Arja Paulin (2007), om nyblivna lärares första tid i yrket visar på 
att det är en intensiv och prövofylld period. Deras arbetsdag präglas ofta av tidsbrist och av 
olika kaotiska situationer. Tempot är högt och tid för reflektion och samtal om arbetsdagens 
innehåll finns oftast inte. Paulin har under tre års tid forskat om vilka svårigheter nyblivna 
lärare möter under sin första tid i yrket. Det resultat hon har kommit fram till är att nyblivna 
lärarna har svårt med skolans organisation och ramar, de har svårt att organisera sin tid och 
sin arbetsbörda vilket ofta leder till problem med att kunna hantera stress och 
klassrumssituationer. Vidare säger hon att de nyblivna lärarna står handfallna vid 
konfliktsituationer och har svårigheter i samarbetet med elever, föräldrar och kollegor. I sin 
yrkesintroduktion så känner lärarna sig ensamma och få har någon kollega som de kan 
samtala och få stöttning av, en mentor. Ett av Paulins huvudresultat är att en orsak till att den 
första tiden som lärare för många blir en mycket jobbig period är brister i skolans mottagande 
av dem. Hon anser att skolornas mottagande av de nyblivna lärarna måste få en genomtänkt 
struktur och organisation i form av mentorskap.  
 
 För att stötta nyexaminerade lärare den första tiden i yrket har vissa kommuner i Sverige, 
exempelvis Umeå, börjat använda sig av mentorskap som en metod och möjlighet. 
Anledningen till att ett mentorskapsprojekt startade i Umeå höstterminen 2001 var att ett 
mentorskap bedömdes vara till stor hjälp i de nyexaminerade lärarnas professionella och 
personliga utveckling men även kommunen såg mentorskapet som ett sätt att profilera sig som 
en attraktiv arbetsgivare. Inledningen till mentorskapsprojektet föranleddes av att kommunen 
ville förhindra att nyutbildade lärare hoppade av yrket och att nyrekryteringar av behöriga 
lärare skulle kunna fortlöpa. Detta ledde till att Umeå kommun startade en grupp för att 
planera ett mentorskapsprojekt under läsåret 2000-01. Gruppen, som bestod av fyra personer 
med olika kompetenser, kom senare att bli ledningsgrupp för projektet, LMP, 
Ledningsgruppen för mentorskapsprojektet, vilken Annika Nordenqvist var 
projektkoordinator för. Utvärderingarna av projektet LMP, har visat på stor nöjsamhet och 
detta gäller såväl rektorer, mentorer som adepter. Betydelsefullt är att rektorn inser vikten av 
sitt eget engagemang och intresse för att projektet skall vara utvecklande, menar Nordenqvist 
(2005).    
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Vidare summerande hon att mentorerna känt att deras kompetens och erfarenhet har kommit 
till nytta och adepterna har känt att mentorerna på ett professionellt sätt bland annat hjälpt 
dem med att hitta nya aspekter och lösningar på problem. Nordenqvist avslutar med att 
påpeka att mentorerna har varit till stor hjälp med att visa på verktyg till att kunna lära sig 
prioritera bland arbetsuppgifterna adepterna. Mottagandet som en nybliven lärare erhåller och 
vilka upplevelser de får från sin första tid i yrket kan komma att ge speglingar huruvida de 
kommer att fortsätta som verksamma lärare. (Nordenqvist, 2005) 
 
Enligt studien om mentorskap av Franzén och Jonsson (1994) understryks vikten av att redan 
från början klargöra att en dåligt fungerande mentorrelation inte är den samma som att det är 
något fel på mentorn eller adepten. Det kan bero på att personkemin inte stämmer eller att det 
redan från början var fel ställda förväntningar på samarbetet. I ett mentorskapsprogram måste 
således det finnas en möjlighet för adepten att kunna få byta sin mentor om de skäl ovan 
redovisat infunnit sig, då mentorskapet bygger på en öppen och trygg relation. 
 
Relationen mellan adept och mentor kan bli personligt och känslomässigt laddad, vilket 
eventuellt kan leda till svårigheter i relationen eller att en parrelation inleds. En annan viktig 
aspekt är att en bra lärare och pedagog inte automatiskt innebär en mycket skicklig mentor, 
utan en måste besitta vissa kvalitéer och ledarkunskaper. En annan aspekt är ju faktiskt den att 
alla nyutbildade lärare inte vill ha en mentor, då de tycker att de har haft nog med handledare 
under studietiden som bedömt dem. (Franzén och Jonsson, 1994) 
 
 

2.4.5 Behovet av mentorskap idag 
Organiserat mentorskap har sedan 1970-talet blivit allt mer vanligt förekommande i 
näringslivet i USA som en metod i att ge socialt stöd och professionell utveckling. Under 
2000-talet har dess intresse ökat i Sverige inom näringslivet men även inom den kommunala 
skolverksamheten. (Lindgren, 2000) 

 
Paulins studie (2007), som handlar om den första tiden för nyblivna lärare, redogör för ett 
antal problem som den nyblivne läraren ställs inför. Det problem som de ställdes inför var 
bland annat avsaknaden om diskussion och bedömningar om betyg, osäkerhet inför 
föräldramöten, kontakt och samarbete med föräldrarna. De nyblivna lärarna ansåg att 
lärarutbildningen inte hade vare sig gett dem verktyg eller träning för att kunna bemästra 
dessa situationer. De nyblivna lärarna önskade att de fått mer vägledning för att kunna hitta 
metoder som gör att de kan analysera, reflektera och utveckla sitt eget lärande. 
Lärarstudenterna önskade också mer kompetens var det gäller de kunskaper och färdigheter 
som handlar om relationer och således kräver en social kompetens. En annan aspekt som 
framkom i studien var de nyblivna lärarnas brist på att kunna organisera sin tid och 
arbetsbörda, detta ledde till stress och en känsla av otillräcklighet. 
 
Lindgrens studier (2003; 2006), som också handlar om nyblivna lärare, berör dels om nya 
lärares upplevelser av arbetsplanering och mentorskap under ett år, dels hur sju 
grundskollärare efter två år upplever sin arbetssituation. Det som skiljer mot Paulins studie 
(2007) är att nyblivna lärarna inte kände sig utlämnade utan de hade haft möjlighet till 
fortlöpande stöd från en mer erfaren mentor. De både trivdes och var trygg i sin lärarroll och 
hade kunnat få råd och stöd av mentorn, för att finna strategier i undervisningssituationer.  
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Detta visar inte minst de citat vi valt att symbolisera vad ett bra mentorskap kan leda till, att 
öka reflekterandet skapa ett bättre självförtroende och en ökad trygghet i yrkesrollen. 
(Lindgren, 2006 s.55) 
 

Det är just det här man ifrågasätter sig själv och är mer uppmärksam på 
vad man gör. Blivit lite mer respekterade.(1) 
 
Att få bolla idéer. Det gav självförtroende att våga prova. Det gav en bra 
start och gjorde att jag fick en plats på skolan. Jag kom in i gemenskapen 
och blev bekräftad.(6) 
 

Inom den kommunala skolverksamheten menar Lindgren (2006) att tillvägagångssätt, i form 
av bland annat mentorskap, måste hittas för att stötta och underlätta för nyexaminerade lärare 
under sin första yrkesverksamma period. Vidare säger hon att finna dessa metoder måste ses 
som synnerligen angeläget genom att många nyexaminerade lärares upplevelser av sin första 
tid som lärare kan vad det gäller exempelvis undervisning, orealistiska krav, möten med 
elever och kolleger bli avgörande om de vill fortsätta att arbeta som lärare. 
 
Sammanfattningsvis kan vi tolka de studier som vi läst och analyserat att det finns ett starkt 
behov av mentorer och mentorskap inom det svenska skolväsendet, då med inriktning mot 
nyutbildade lärare. Många nyutbildare lärare vittnar om såväl brister i lärarutbildningen som 
den egna okunskapen om relationer, reflektioner och verktyg till att skapa egna strategier i 
undervisningssituationer. Ett mentorskap skulle underlätta för den nyblivne läraren att komma 
in i sin yrkesroll och till viss del undvika att hamna i tidsfällor och situationer som man inte 
har redskap för att klara ut själv. 
 
 

2.4.6 Skillnad på termerna mentor, coach och handledare 
Allt oftare möter vi termer som coach, mentor och handledare i skolan värld. Det kan vara allt 
från en rektor som ser sig som en coach till att lärare är mentor åt en klass. Men betyder dessa 
begrepp samma sak eller är det tre skilda begrepp som numera används hur som helst utan 
någon förankring till dess ursprungliga betydelse? För att bringa ordning bland begreppen 
följer nedan en förklaring kring deras betydelse och användning.   
 
Som vi tidigare redogjort har en mentor ingen dömande funktion utan mentorskap handlar om 
ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte på någorlunda jämställd nivå. Enligt Svenska akademiens 
ordlista betyder ordet mentor att det är en; person (man) som handleder en yngre och oerfaren 
person; handledare; rådgivare; uppfostrare. Således är en mentor en äldre och mer erfaren 
person än adepten och dess relation är professionell. En mentor skall lyssna, vägleda och ge 
råd, men inte bedöma eller bestämma. Ett mentorskap kan ske inom ramen för en långsiktig 
relation med regelbundna samtal. En mentor kan även använda sitt eget nätverk för att stödja 
adepten i sin utveckling, men även mentorn utvecklas i ett mentorskap. 
 
När det gäller handledare och dess betydelse har Svenska Akademiens Ordbok på Internet 
följande förklaring;”… leda, föra, vägleda (någon); giva (någon) anvisning (till), ledning (för 
något); även: leda, förmå någon till något, till att göra något.” Handledning betyder ordagrant 
”att leda vid handen”, det vill säga att få stöd och hjälp av andra i en process som leder till 
personlig utveckling (Holmberg, 2000). En handledare har ofta en utbildning, erfarenhet eller 
annan kunskap som hon/han kan delge till annan person. Det kan vara på en arbetsplats när en 
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nyanställd skall lära sig nya moment eller när man som lärarstudent är ute på praktik och har 
en handledare som man följer med i ett par veckor för att erhålla praktisk erfarenhet. I många 
fall skall ett handledarskap utmynna till ett jämställt förhållande efter en tid, då den nye har 
lärt sig de nya momenten. En handledare har i sina befogenheter rätt till ett visst bedömande 
av den nye, framför allt vad det gäller om den nye kan de nya momenten och således fungera 
på arbetet eller om det inte fungerar. Frekvensen av möten mellan handledaren och den nye är 
hög, som regel hela dagar eller ett visst antal timmar per dag. Däremot har en handledare har 
oftast en relativt kort period som verksam, fram tills att momentet är inlärt av den nye. (ibid.) 
 
 
Den sista termen vi väljer att redovisa är begreppet coach, vilket har en lång historia och 
härstammar egentligen från 1400-talet och ungerska ”Kocs” som betyder vagn eller kärra från 
Kocs. På 1500-talet exporterades denna vagn till England där ordet ”coach” och ”coachman” 
uppstod. Bergman (2001) beskriver hur ordet har förändrats från ungerskans ”kocsi”, över 
tyska ”kutsche” till franska ”coche” och slutligen till engelskan ”kotch” och senare ”coach” 
till att bli ett ord på svenska ”kusk”. I Sverige används begreppet inom idrottsvärlden och 
innefattar då både att vara tränare och lagledare. Coachning är en metod att utöva stöd och 
uppmuntran för att få en individ/grupp att utvecklas åt samma håll. En coach har kunskaper 
och färdigheter som han eller hon överför till individen eller gruppen och genom att 
kontinuerligt studera och följa upp individens eller gruppens utveckling bidrar coachen med 
synpunkter, stöd, idéer etc. som gör att uppsatta visioner och mål nås. En coach träffar sin 
individ minst ett par gånger i veckan och perioden kan röra sig från veckor till år, beroende på 
måluppfyllelse och andra faktorer.  
 
 

2.4.7 Avtal kring mentorskap 
Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Kommunförbundet undertecknade 1996 ett avtal; 
Skolutvecklingsavtal 2000 eller ÖLA00 som det också heter. I detta avtal ingick ett beslut om 
att stödja nyexaminerade lärare under sin första tjänstgöring med ett introduktionsår vilket 
hade som utgångspunkt att kunna bidra till ökad måluppfyllelse i skolan. Lärarnas riksförbund 
har i sin policyskrift, Stöd de nyexaminerade lärarna, bland annat redogjort för viktiga villkor 
rörande yrkesintroduktionen. Några av de viktiga punkterna är att; 
 
• Introduktionsperioden bör löpa under minst ett år. 
• En mentor ska tilldelas den nyexaminerade. 
• En individuell kompetensutvecklingsplan ska upprättas med därtill kopplade resurser för 
genomförande. 
• Tidsutrymme till pedagogiska samtal med mentorn ska finnas. 
• Det ska finnas möjlighet för den nyexaminerade att träffa andra nyanställda lärare för att 
dela erfarenheter. 
• Den nyexaminerade bör under första delen av introduktionsperioden erbjudas möjlighet att 
vänta med den ansvarsfulla uppgiften klassföreståndar/mentorskap tills hon/han känner sig 
tillräckligt trygg i sin yrkesroll.  
(Se bilaga 2 för utdrag ur Lärarnas Riksförbunds policyskrift) 
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2.5 Sammanfattning av bakgrunden 
Då vår bakgrund är relativt lång och innehållsrik har vi valt att kort sammanfatta denna för att 
belysa de problemområden som vi ämnar inrikta oss på i vår empiriska studie.  
 
I denna bakgrund har vi belyst reflektion och lärande som två viktiga beståndsdelar i ett 
mentorskap för nyexaminerade lärare. Men givetvis fortsätter dessa två beståndsdelar att vara 
av stor vikt för ett eget lärande som sker livet igenom, även efter att ett mentorskap har 
upphört. Vad har lärande och reflektion för sammankopplingar med vår studies specifika 
mentorskap, som berör en nybliven lärare och en mer erfaren lärare?  Stora delar av vårt 
lärande i livet sker genom våra dagliga möten och samspel med människor, den omgivning 
individen vistas i samt genom reflektion över handlingar och situationer har vital betydelse. 
Erfarenhetslärande, som ett mentorskap bygger på, innebär en mötesplats mellan skilda 
perspektiv där förmågan att applicera samman praktisk erfarenhet med beprövad erfarenhet 
och ny kunskap är centrala.  
 
När det gäller själva mentorskapets centrala delar är att en kunskaps- och 
erfarenhetsöverföring sker genom dialog och erfarenhetsutbyte. Mentorskapets huvudsakliga 
syfte i de flesta mentorskapsprogrammen beskrivs som att adepten ska utvecklas både 
yrkesmässigt och personligt. Ett väl fungerande mentorskap bygger på ömsesidigt givande 
och tagande då mentorn och adepten träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter med 
varandra. Mentorsrollen innebär således att vara aktiv i analys- och konsekvensprocesser 
genom att stödja och ge råd, inte att ha en dömande roll. Detta leder till att adepten kan få nya 
insikter, prövar nya alternativ och reflekterar över dem.  
 
Vad handlar då mentorskap för nyexaminerade lärare om?  Det mentorskap som vi i vårt 
examensarbete väljer att belysa är mellan en nybliven lärare, adept, och en erfaren lärare, 
mentor. Studier påvisar behovet av stöd och råd när man som nybliven lärare börjar på en ny 
arbetsplats. Många nyutbildare lärare vittnar om såväl brister i lärarutbildningen som den egna 
okunskapen om relationer, reflektioner och verktyg till att skapa egna strategier i 
undervisningssituationer. Ett mentorskap skulle underlätta för den nyblivne läraren att komma 
in i sin yrkesroll och till viss del undvika att hamna i tidsfällor och situationer som man inte 
har redskap för att klara ut själv. Mentorskap ger även adepten en snabb inblick i en redan 
befintlig organisation.  
 
I litteraturstudien valde vi att studera mentorskap och de näraliggande begreppen reflektion 
och lärande ur ett historiskt perspektiv och också se hur begreppen används i arbetslivet. Med 
detta som bakgrund utmynnar således ett antal problemområden som vi vill fördjupa oss 
vidare i vår empiriska studie.  Är mentorskap en eftertraktad metod och möjlighet för 
nyexaminerade lärare?  Vad anser lärarstudenter om vårt specifika mentorskap? Och 
slutligen vill vi undersöka om lärarstudenter tror att ett mentorskap ger ett lärande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 26



3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

3.1 Huvudsyfte 
Forskning visar att en nyexaminerad lärares första år är det som har starkast inflytande på 
formandet av läraridentiteten. I socialiseringsprocessen formas läraridentiteten med en 
blandning av de egna personliga erfarenheterna av skolan samt utbildning och verklighets 
upplevelser på den egna skolan. (Paulin, 2007) 
 
Syftet med vår studie är att visa mentorskapets för- och nackdelar som metod och möjlighet 
för att stödja nyexaminerade lärare i en framtida yrkesroll. Vi vill även med vår empiriska 
studie visa på vilka uppfattningar och förväntningar lärarstudenter har på mentorskap. 
 
 

3.2 Frågeställningar 
När vi nu har ringat in vårt syfte med denna empiriska studie finns det en mängd frågor som 
härrör detta med mentorskap för nyexaminerade lärare. Vi har dock valt att lägga fokus på 
mentorskapet som en metod för utveckling på det personliga som professionella planet samt 
vilka förkunskaper som lärarstudenter har på ett mentorskap. 
 

• Vilka uppfattningar och förväntningar har lärarstuderande om mentorskapet? 
• Anser lärarstuderande att det finns ett behov av mentorskap? 
• Vilken kompetens anser lärarstuderande att en mentor ska ha? 
• Tror de lärarstuderande att det sker ett lärande för adepten i ett mentorskap?  
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4 METOD 
I detta avsnitt beskrivs hur studien genomförts för att läsaren på ett enkelt sätt skall kunna 
förstå val av metod och tillvägagångssätt och på så sätt kunna bedöma de följande resultatens 
rimlighet. Vi inleder med en kort redogörelse för val av metod där vi visar på skillnaderna 
mellan en kvalitativ metod och en kvantitativ metod. Vidare i avsnittet redovisar vi urval och 
undersökningsgrupp samt vårt tillvägagångssätt. Avsnittet avslutas med avgränsningar i 
studien samt bearbetning och analys av insamlad data  
 

4.1 Undersökningsmetod 
Vårt val av metod bygger på ett antal grundantaganden. Eftersom vårt huvudsakliga syfte med 
studien var att undersöka uppfattningar och förväntningar till ett mentorskap försökte vi välja 
en metod som i så hög grad som möjligt riktade in sig just mot detta fenomen.  
 
Vid forskningsstudier finns i huvudsak två strategier för att bearbeta informationen; kvalitativ 
eller kvantitativ strategi. Kvalitativa forskningsmetoder har till avsikt att uttyda och förstå 
fenomen och kvantitativa forskningsmetoder syftar till att mäta och förklara genom att den 
insamlade informationen omformas till siffror och mängder för att slutligen genomföra 
statistisk analys av materialet (Nyberg, 2000). Enligt Conny Svenning (2003, s.159) 
kännetecknas den kvalitativa analysen ”att man utifrån ett litet material försöker tränga djupt 
in i en problematik”. Men är det fullt så enkelt att dela upp metoden på detta sätt? Rodney 
Åsberg, skriver i Pedagogisk Forskning i Sverige (2001) att han inte anser att det finns någon 
kvalitativ eller kvantitativ metod, för att belysa hans ställningstagande har vi valt följande 
citat; 
 

Det finns inget sådant som kvalitativ eller kvantitativ metod. Vad som finns 
är en ofantlig retorik om detta »viktiga val och ställningstagande» men 
ingen metod är eller kan vara vare sig kvalitativ eller kvantitativ. 
Kvantitativ och kvalitativ hänvisar till egenskaper hos de fenomen vi söker 
kunskap om. Och dessa egenskaper speglas i de data vi upprättar om olika 
fenomen. Data kan vara kvalitativa (i form av ord) eller kvantitativa (i form 
av siffror). (Åsberg, 2001 s. 270) 

 
Detta innebär då enlig Åsberg att vi inte kan säga om vi använder oss av rätt metod, men vi 
har dock ändå valt att utifrån vår studie att använda oss av tekniker som bygger på frågor för 
att samla information. Den strategi som vi ansåg var mest lämplig i förhållande till studien 
syfte var således en enkät.  Vår enkätstudie är uppbyggd av påståenden där avsikten är att 
samla information om uppfattningar samt önskemål om fenomenet mentorskap. Enkäten 
innehöll tolv påståenden, den är standardiserad, frågorna är strukturerade och har fasta 
svarsalternativ med sju intervaller, instämmer helt_ _ _ _ _ _ _ instämmer inte alls. Om man 
enligt Vinterek (2001) ska nå fram till studenternas perspektiv måste det bli fråga om en 
kvalitativ studie. Vidare fortsätter Vinterek, kvalitativ forskning handlar om att upptäcka och 
försöka förstå egenskaper och beskaffenheter hos det vi utforskar.  
 
Hela tanken med vår enkät var att nå fram till vad studenterna hade för kunskaper och 
inställning till mentorskap. Att välja en kvalitativt inriktad empirisk forskningsansats känns 
naturligt. Vårt val av att använda oss av enkät bygger således på att vi vill tolka hur 
studenterna uppfattar fenomenet mentorskap, men endast utifrån våra givna förutsättningar. 
Detta beroende på att vi ställer frågor som är av särskilt intresse samt vilka svar som är 
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möjliga. Det är följaktligen vi som frågeställare som bestämmer vilka svar som respondenten 
kan välja mellan. Detta utesluter dock inte att vår tolkning av svaren bygger på och har som 
mål att få fram nya aspekter och erfarenheter. Således har vår enkät en kvalitativ ansats. Vi är 
dock medvetna om att de erhållna svaren inte kan tolkas som generella svar för alla lärar- 
pedagogstuderande i Sverige utan endast till här och nu samt vid Luleå tekniska universitet . 

4.2 Urval och undersökningsgrupp 
 
Vår enkätundersökning genomfördes på Luleå tekniska universitet (LTU), med inriktning på 
lärarstuderande. Samtliga studenter i den empiriska undersökningen har erfarenhet av 
handledare, under den verksamhetsförlagda utbildningen, men dock inte av mentorer.  
 
Fenomenografiska studier utgår i sina beskrivningar från ett relativt litet antal individer som 
väljs ut från en särskild grupp. Således valdes lärarstudenter ut, oberoende av deras ålder, kön 
och inriktning inom lärarutbildningen, då detta inte är något som vi eftersträvar i vår 
undersökning. Deltagarnas åldersintervall i undersökningsgruppen sträckte sig från 20 till 47 
år. Det som avgjorde det definitiva antalet studenter som kunde besvara vår enkät, var således 
de lärarstudenter som fanns tillgängliga under vår undersökningsperiod. För att få det antal 
respondenter vi önskade var vi tvungna att besöka två olika grupper av lärarstudenter, med 
resultatet att antalet besvarande av enkäten var 54 lärarstudenter. Vi har följaktligen inte gjort 
några avgränsningar till vår undersökningsgrupp.   
 
 

4.3 Genomförande 
Den empiriska studien genomfördes under två tillfällen hösten 2007. Vår studie är begränsad 
till två undersökningsgrupper i Norrbotten. Då vi har en så snävt inramad studie innebär det 
att vårt erhållna resultat och slutsats inte kan ses som någon generell sanning, vilket inte heller 
är vårt uppsåt. Undersökningen kan dock leda fram till värdefulla insikter och 
utvecklingsmöjligheter kring ett mentorskap för nyutbildade lärare i framtiden.      
 
Då vi behövde hjälp med att rekvirera studenter som fanns inom vårt urvalsområde, valde vi 
att kontakta VFU samordnaren vid Luleå tekniska universitet. Hon kunde referera till lärare 
som hade studenter som låg inom vårt urvalsområde. Via mail till de berörda lärarna blev vi 
tilldelade ett antal datum och tider som var möjliga att genomföra vår enkätundersökning. Vi 
valde då ut de datum som låg närmast i tiden, för att inte hamna i tidsnöd vid 
databearbetningen. 
 
Enkätundersökningen genomfördes vid två skilda tillfällen, 2007-12-05 och 2007-12-10. Vi 
presenterade oss och gav därefter en kort information om studien och dess syfte, därefter 
delade vi ut enkäterna till undersökningsgrupperna. Den totala tiden som undersökningen tog 
var cirka 15 minuter, men den övervägande delen av studenterna var dock färdiga efter 
betydligt kortare tid. Lärarstudenterna fick färdigställa enkäterna medan vi väntade och på 
detta sätt fick vi därmed inget bortfall vid undersökningstillfällena. (Enkäten finns i sin helhet 
i bilaga 1) Efter insamlandet av enkäterna började vi sammanställa respondenternas svar till 
varje fråga. 
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4.3.1. Etiska överväganden 
”Vare sig vi hämtar information om individerna eller om individerna själva lämnar 
informationen, måste vi värna om de enskilda individernas integritet. Alla uppgifter som vi 
erhåller från och om individerna måste behandlas konfidentiellt.” (Patel & Davidson, 1994, s. 
51). Vid de två tillfällen vi var ute och presenterade vår enkät inledde vi med att presentera 
oss, berätta kort om vår studiebakgrund samt syfte med enkäten. Därefter informerade vi 
studenterna att deltagandet var frivilligt samt att deras medverkan inte skulle leda till att deras 
identitet gick att spåras. Således uppfyller vi de etiska aspekterna enligt Patel & Davidson 
(1994).  
 
 

4.4 Databehandling och analys  
Efter att enkäterna ifyllts av målgruppen samlades de ihop och vi började systematiskt 
bearbeta och analysera de erhållna svaren, detta gjordes manuellt. Vid databehandlingen 
markerade vi vilka datum enkäten var ifylld, detta för att vid vår sammanställning kunna 
särskilja dessa två grupper åt. Vid sammanställningen valde vi dock att applicera samman alla 
enkäterna till en gemensam undersökningsgrupp. Vilket innebar att vi på ett lätt och 
överskådligt sätt kunde nå fram till ett resultat, men även för att på ett överskådligt sätt kunna 
analysera den insamlade datan. Den manuella bearbetningen innebar att vi bokförde varje 
svar, numrerade ett till sju, till respektive påstående i en sammanställning.  Vi utvärderade 
eventuella skillnader och likheter i vår sammanställning för att om möjligt kunna urskilja 
olika mönster. Därefter sammanställde vi våra enkäter i dataprogrammet Excel, för att på ett 
enkelt sätt kunna föra in resultaten och bearbeta den inhämtade datainsamlingen. Detta 
innebar även att vi på ett enkelt sätt kunde revidera datainsamlingen till en redovisning i 
diagramform. Sist av allt kopplade vi ihop sammanställningen mot vår litteraturstudie. Vid 
vår databehandling använde vi oss av Enkätboken, författad av Trost år 2001. 
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5 RESULTAT 
Denna studie syftar till att undersöka lärarstudenternas uppfattningar och förväntningar om 
mentorskap inom skolan. Inledningsvis redovisar vi resultatet såväl i diagramform som 
löpande text. Därefter använder vi enkätens svar till att besvara våra frågeställningar och 
studiens syfte. Avslutningsvis ska detta avsnitt för läsaren utröna om vi lyckats besvara vårt 
syfte. 
 
I vår enkätstudie har det totala antalet deltagandet varit 54 lärarstudenter, från Luleå tekniska 
universitet. Undersökningstillfällena var två och skedde den 2007-12-05 och 2007-12-10. 
Således hade vi två besvarande grupper av enkäten, men vid sammanställningen av enkäterna 
har vi valt att addera samtliga enkäter till en gemensam grupp. Vi har dock ändå markerat på 
enkäterna vilket datum de är gjorda för att vid eventuell vidare forskning kunna särskilja de 
två enkättillfällena Vidare har vi på vår framsida av enkäten bett respondenterna att ifylla 
ålder, kön samt programinriktning på lärarlinjen. Detta gjorde vi för att vid vår analys kunna 
ta del om dessa perspektiv skulle kunna leda till omformulering av vår frågeställning. Dessa 
uppgifter har vi dock inte valt att studera i denna studie då det var lärarstudenter generellt som 
studien avsåg. 
 
 

5.1 Sammanställning av enkätundersökning 
Enkäten bestod av tolv satser, de är ställda med kongruens och med typografisk utformning, 
vilket innebär att satserna är ställda som ett påstående.  Detta gör att respondenterna 
uppmanas att ge sin åsikt om fenomenet mentorskap. För att understryka viktiga ord i 
sammanhanget har vi valt att markera de med kursiv text samt understrukna ord.  Enkäten är 
standardiserad, frågorna/påståendena är strukturerade och har fasta svarsalternativ med sju 
intervaller, instämmer helt_ _ _ _ _ _ _ instämmer inte alls. Vidare var våra frågor graderade 
där endast epilogerna var verbaliserad. 
 

1. En mentor är en person som ska hjälpa mig framåt/uppåt i min karriär. 
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Figur:3 
 
Figur 3 visar att 23 respondenter anser att en mentor är en person som ska hjälpa den nyblivna läraren 
framåt/uppåt i karriären. 9 responderande instämmer stor del och 3 respondenter instämmer inte alls 
med den ställda frågan i enkäten.  9 respondenter valde att inte ta ställning i frågan och placerade sig i 
mitten av de sju svarsalternativen. 
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2. En mentor är en person som kommer att ge mig råd och stöd, vara ett bollplank   
     till  mig som nybliven lärare. 
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Figur: 4 
 
Figur 4 visar att 45 respondenter instämmer helt i att en mentor är en person som kommer att 
ge mig råd och stöd, vara ett bollplank. 6 respondenter instämmer till stor del och 2 
respondenter valde att inte ta ställning i frågan. 
 
 
 
 

3. En mentor ska lösa eller ge färdiga lösningar av problem till den nyutbildade    
          läraren/pedagogen. 
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Figur:5 

 

Figur 5 visar att 22 respondenter anser att en mentor inte ska ge färdiga lösningar till den 
nyutbildade läraren/pedagogen, 18 respondenter instämmer till stor del. Endast 1 respondent 
instämmer helt i den ställda frågan. 5 respondenter valde att inte ta ställning i frågan och 
placerade sig i mitten av svarsalternativen.  
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4. En mentor måste vara en utbildad lärare/pedagog. 
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Figur: 6 
 
Figur 6 visar att 22 respondenter anser att en mentor måste vara en utbildad lärare/pedagog. 9 
respondenter instämmer till stor del och 4 instämmer inte alls med den ställda frågan i enkäten. 13 
respondenter valde att inte ta ställning i frågan och placerade sig i mitten av de sju svarsalternativen. 

 
 
 
 
5. En mentor måste vara erfaren, utbildad lärare/pedagog. 
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Figur: 7 
 
Figur 7 visar att 17 respondenter anser att en mentor måste vara en erfaren, utbildad lärare/pedagog. 
11 respondenter instämmer till stor del och 2 instämmer inte alls med den ställda frågan i enkäten. 10 
respondenter valde att inte ta ställning i frågan och placerade sig i mitten av de sju svarsalternativen. 
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6. En mentor måste vara en kompetent och erfaren person, oavsett lärarutbildning. 
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Figur: 8 
 
Figur 8 visar att 27 respondenter anser att en mentor måste vara en kompetent och erfaren person, 
oavsett lärarutbildning. 11 respondenter instämmer till stor del och 3 instämmer inte alls med den 
ställda frågan i enkäten. 5 respondenter valde att inte ta ställning i frågan och placerade sig i mitten av 
de sju svarsalternativen 

 
 
 
 
7. En mentor ska alla nyutbildade lärare/pedagoger få när de börjar arbeta. 
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Figur: 9 
 
Figur 9 visar att 27 respondenter anser att en mentor ska alla nyutbildade lärare/pedagoger få när de 
börjar arbeta. 13 respondenter instämmer till stor del och 8 respondenter placerade sig i mitten av de 
sju svarsalternativen.  
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8. Skolan ger en mentor till den nyanställde läraren/pedagogen. 
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Figur: 10 
 
Figur 10 visar att 10 respondenter anser att en mentor ska tilldelas till en nyanställd 
lärare/pedagog. 5 respondenter instämmer till stor del och 12 respondenter placerade sig i 
mitten av de sju svarsalternativen. Totalt 18 respondenter valde att placera sig intill det 
mittersta svarsalternativet. 5 respondenter instämmer inte alls i den ställda frågan i enkäten. 
På denna fråga fanns det 2 respondenter som inte besvarade frågan, således ett bortfall. 

 
 
 
 
9. Jag vill själv välja om jag ska ha en mentor 
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Figur: 11 
 

Figur 11 visar att 21 respondenter anser att man själv ska få välja om man vill ha en mentor. 
11 respondenter instämmer till stor del och 13 respondenter placerade sig i mitten av de sju 
svarsalternativen. 2 respondenter instämmer inte alls i frågan. 
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10. En mentor skulle underlätta min roll som nybliven lärare/pedagog. 
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Figur: 12 
 
Figur 12 visar att 26 respondenter anser att mentor skulle underlätta min roll som nybliven 
lärare/pedagog. 15 respondenter instämmer till stor del och 5 respondenter placerade sig i mitten av de 
sju svarsalternativen.  

 
 
 
 
11. En mentor kommer att påverka min undervisningspedagogik. 
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Figur: 13 
 
Figur 13 visar att 7 respondenter anser att mentor kommer att påverka min undervisningspedagogik. 8 
respondenter instämmer till stor del och 5 respondenter instämde inte alls med den ställda frågan i 
enkäten. 19 respondenter placerade sig i mitten av de sju svarsalternativen.  
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12. En mentor kommer att utveckla mitt eget lärande som lärare/pedagog. 
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Figur: 14 
 
Figur 14 visar att 20 respondenter anser att mentor kommer att utveckla mitt eget lärande som 
lärare/pedagog. 16 respondenter instämmer till stor del och 9 respondenter placerade sig i mitten av de 
sju svarsalternativen.  
 
 
 
 
 

5.2 Besvarande av frågeställningar 
I detta avsnitt ämnar vi besvara våra övergripande frågeställningar för denna studie, utifrån 
analysen av enkäten. Våra frågeställningar är konstruerade på så vis att det är 
lärarstudenternas åsikter som vår studie bygger på.  
 
Följande frågeställningar avser vi att besvara: 

• Vilka uppfattningar och förväntningar har lärarstuderande om mentorskapet? 
• Anser lärarstuderande att det finns ett behov av mentorskap? 
• Vilken kompetens anser lärarstuderande att en mentor ska ha? 
• Tror de lärarstuderande att det sker ett lärande för adepten i ett mentorskap?  
             

5.2.1 Vilka uppfattningar och förväntningar har lärarstuderande om 
mentorskapet? 
Enkätens påståendesatser 1-3 ger oss svar på respondenterna uppfattningar och förväntningar 
om mentorskap. Efter sammanställning visar vår enkätundersökning på att cirka 74 % av 
respondenterna anser att en mentor ska hjälpa dem fram i karriären. De instämmer till 94 % 
till påståendet att en mentor är en person som ska ge råd och stöd samt vara ett bollplank till 
en nybliven lärare. Enkäten visade dock på att respondenterna inte tycker att en mentor ska ge 
färdiga lösningar. 1 respondent har nedtecknat kommentar bredvid svaret till fråga 2, som vi 
här citerar: förhoppningsvis!  
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När det gäller påståendesatsen 10  ger respondenterna svar på om en mentor skulle underlätta 
rollen som en nybliven lärare/pedagog. Sammanställningen visade på att respondenterna till 
största del, då 41 av 54 instämde helt eller delvis. Det var ingen respondent som trodde att en 
mentor inte skulle underlätta rollen som nybliven lärare/pedagog. 
 

5.2.2 Anser lärarstuderande att det finns ett behov av mentorskap? 
Enkätens påståendesatser 7-9 ger oss svar på respondenternas behov av mentorskap. 
Sammanställningen av enkäten visade på att hela 74 % av respondenterna anser att det finns 
ett behov av mentorskap för de nyblivna lärarna. När det gäller hur en mentor ska tilldelas den 
nyblivne läraren är respondenterna splittrade i sina svar, 54 % tar inte ställning vare sig för 
eller emot hur tilldelningen av mentor ska ske. Dock hade 3 respondenter nedtecknat 
kommentarer bredvid svaret som vi här citerar: om man inte hittar själv ska skolan hjälpa; 
man ska få ändra om inte kemin går ihop; välja själv någon kanske? Vet inte riktigt hur det 
fungerar. Vidare i vår sammanställning framkom det att övervägande del, 59 %, av 
respondenterna önskade få välja själva om de ville ha en mentor. 
 

5.2.3 Vilken kompetens anser lärarstuderande att en mentor ska ha? 
Enkätens påståendesatser 4-6 ger oss svar på vilka kompetenser som en mentor ska ha. 
Sammanställningen av enkäten visar på att den största delen av respondenterna, 57 %, anser 
att en mentor måste vara en utbildad lärare/pedagog, dock fanns det ett fåtal respondenter som 
ansåg att en mentor inte behöver vara utbildad. När vi vidareutvecklade vårt påstående till att 
mentorn måste vara erfaren, utbildad lärare/pedagog kan vi skönja en tendens till att fler 
respondenter inte instämmer i påståendet, 52 %.  Således tyckte respondenterna att 
kombinationen erfaren, utbildad lärare/pedagog inte var ett måste hos en mentor. Vid 
ytterligare vidareutveckling av vårt påstående ville vi undersöka om respondenterna ansåg att 
kompetens och erfarenhet var mer betydelsefullt än lärarutbildning. Analysen av enkäterna 
visade tydligt, 70 %, på att respondenterna ansåg att en mentor måste vara kompetent och 
erfaren oavsett om mentorn var lärarutbildad eller inte. Endast sju respondenter, 13 %, av 54 
instämde inte alls i frågan. 
 

5.2.4 Tror lärarstuderande att det sker ett lärande för adepten i ett 
mentorskap?  
Enkätens påståendesatser 10-12 ger oss svar på om respondenterna tror att ett lärande kan ske 
i ett mentorskap och om det kommer att påverka samt underlätta för den nyexaminerade 
läraren. Sammanställningen av enkäten visar på majoriteten av respondenterna håller med om 
att en mentor kommer att utveckla adeptens, den nyblivna lärarens, egna lärande. Men när det 
gäller frågan om mentorn kommer att påverka undervisningspedagogiken för den nyblivne 
läraren är respondenterna splittrade i sina svar. Av enkäten kan vi dock se en tendens på att 
merparten dock inte tar ställning i frågan, då huvuddelen valt att markera i det mittersta 
svarsalternativet 
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5.3 Felkällor 
I vår analys av enkäten kan tolkningsfel ha uppstått då ett flertal respondenter har kryssat sina 
svar otydligt, mellan svarsalternativen, vilket har lett till att vi har fått tolka respondentens 
hela enkät för att kunna utläsa frågans svar. Övriga felkällor som kan finnas i vår kvalitativa 
undersökning är storleken på undersökningsgruppen. Vi hade 54 lärarstudenter och det 
optimala antalet bör kanske ha varit cirka 100 respondenter för att få ett mer generaliserande 
resultat. Även urvalet av undersökningsgrupp är av betydelse då bland annat okunskap och 
erfarenhet kan påverka svaren. Våra respondenter bestod av lärarstudenter med både olika 
inriktningar och studietid kvar på sin utbildning. Detta kan eventuellt ha lett till att vi har ställt 
fel påstående till fel undersökningsgrupp. Ytterligare en felkälla kan vara hur respondenterna 
har tolkat de ställda frågorna, då de tidigare eventuellt aldrig har funderat kring de frågor som 
undersökningen tar upp. Slutligen så är vår sista felkälla respondentens inställning till 
besvarandet av enkäten.  
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6 DISKUSSION 
I detta avsnitt presenterar vi vår kvalitetsgranskning av vår empiriska studie. Därefter följer 
vår resultatdiskussion där vi binder samman litteraturstudierna med den empiriska studien. Vi 
avslutar avsnittet med en slutdiskussion. 
 

6.1 Validitet och reliabilitet 
 
Enligt Patel & Davidson (1994) är det vid insamlande av information två begrepp av stor vikt 
och relevans, Validitet och Reliabilitet. Viken av innehållet i denna studie innebär att vi måste 
veta vad vi avser att undersöka, med andra ord att vi har god validitet i vårt arbete. När vi då 
vet vad vi avser att undersöka är det då av stor vikt på hur vi gör det, således att vi gör det på 
ett tillförlitligt sätt, med andra ord så måste vi ha god reliabilitet i vårt arbete. Vidare menar de 
att studiens validitet höjs om man redogör för vilket förfarande, urval och datainsamlingsmetod 
man använt. Tanken med vår studie är inte att ge en generell slutsats av mentorskapet, vilket i vårt 
fall är omöjligt då vi har ett för litet underlag att bygga på. 
 
Egentligen kan vi inte bedöma att vår enkät är reliabel förrän vi ser hur den blivit besvarad, 
anser Patel & Davidsson (1994). I metoddiskussionen nedan bemöter vi detta påstående. 
 

6.2 Metoddiskussion 
Givetvis hade det varit önskvärt om vi hade rekvirerat ett större antal respondenter till vår 
enkätundersökning, för att få ett mer generellt resultat. Dessvärre fanns varken tid eller 
studenter fanns att tillgå, då vi ville närvara vid ifyllandet av enkäterna för att undvika 
bortfall, som hade varit fallet om vi distribuerat enkäten via post. Enligt Trost (1994) kan 
bortfallet vid distribution av postenkäter vara mellan 25-50% och vår relativt lilla 
undersökning skulle i sådant fall inte ge ett tillräckligt stort besvarande för att enkätstudien 
skulle kunna anses som reliabel.  
 
Patel & Davidson (1994) menar att enkäter bygger på frågor och att vi som ställer frågorna 
blir därmed hänvisade till respondenternas villighet att svara. Vidare menar de att det är av 
stor vikt att respondenten ges en förståelse för syftet med enkäten, samt vikten av varje 
respondents svar/bidrag är av stor vikt. Givetvis bör även respondenten få klargjort på vilket 
sätt svaren/bidragen kommer att användas samt om deltagandet görs anonymt eller inte. En 
nackdel enligt Trost (2001) med enkäter är att man inte får det personliga svaret utan endast 
de alternativ som ges. Vidare nämner han fördelarna med enkäter är att ingen intervjuare kan 
påverka svaren, det är dock viktigt att frågorna är tydliga och enkla så att inga missförstånd 
uppstår. Det är även en stor fördel om man är närvarande under tiden enkäten ifylls, om frågor 
uppstår beträffande enkätens innehåll och syfte. Viktigt, menar Trost, vidare är att tänka på att 
inte stressa de som fyller i enkäten, de bör ha tid på sig för att titta tillbaks på de svar de ifyllt. 
 
Vår utformning av enkäten gjordes med stor omsorg och ett antal frågor reviderades att antal 
gånger för att missförstånd skulle undvikas. Vi gjorde även en pilotstudie av enkäten och 
slutligen lät vi Ulla Lindgren, som innehar mycket stor kunskap om både mentorskap och 
forskningsfrågor, att bedöma vår enkät. Trots denna förstudie av enkätens utformning fanns 
det dock ett par påståenden som vi upplever, efter resultatanalysen, att respondenterna har 
misstolkat. Exempel på påstående är; En mentor måste vara en kompetent och erfaren person, 
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oavsett lärarutbildning . Där tror vi att respondenterna har besvarat påståendesatsen med 
utgångspunkten att en lärarutbildning finns men kanske inte inom rätt inriktning eller 
åldersinriktning. Vi anser dock att vår enkätstudie ändå är reliabel, då vi tror att 
misstolkningar är svåra att undvika till då den mänskliga faktorn spelar roll. 

 
Enkäten bestod av tolv satser, de är ställda med kongruens och med typografisk utformning, 
vilket innebär att satserna är ställda som ett påstående.  Detta gör att respondenterna 
uppmanas att ge sin åsikt om fenomenet mentorskap. Vidare anser vi att våra ställda 
påståenden är allmängiltigt formulerade och således svåra att missuppfattas. För att 
understryka viktiga ord i sammanhanget har vi valt att markera de med kursiv text samt 
understrukna ord. Enligt Enkätboken av Trost (2001) råder konstans i vår enkät, vilket innebär 
att frågorna är ställda med samma inledning, samt att objektiviteten är hög.  Enkäten är 
standardiserad, frågorna är strukturerade och har fasta svarsalternativ med sju intervaller, 
instämmer helt_ _ _ _ _ _ _ instämmer inte alls. Patel & Davidson (1994) menar att man bör 
undvika att ha mindre än tre steg, då vi människor har en central tendens att lägga oss i 
mitten. Vidare var våra påståenden graderade där endast epilogerna var verbaliserad. 
 
 

6.3 Resultatdiskussion 
Utifrån vår litteraturstudie, som inleddes i början av arbetet med uppsatsen, har vi fått en 
större insikt i ämnet mentorskap. Allteftersom vårt arbete fortskred så tillkom nya termer och 
begrepp som innebar såväl ny kunskap som ett nytt lärande för oss. Fortsättningsvis benämner 
vi respondenter för lärarstudenter. 
 
Vid inledandet arbetet med att sammanställa alla enkäterna insåg vi, av svaren att tolka, att 
mentorskapet var för många lärarstudenter ett nytt och okänt begrepp. Vi fick den 
uppfattningen att många lärarstudenter blandade ihop begreppen mentorskap, handledare och 
coach, kanske på grund av att de haft olika handledare under utbildningen. 
  
När det gäller vår analys av enkäterna kunde vi tydligt skönja att lärarstudenterna ansåg att en 
mentor skulle hjälpa dem framåt i deras karriär. En mentors uppgift enligt Lindgren (2006) är 
inte att hjälpa adepten i karriären utan ska istället vara en person som stödjer och handleder 
adepten. Givetvis kan vi inte bortse ifrån att inom näringslivet kan mentorn ha en annan 
funktion, då ett nätverk kan innebära ett lättare sätt att komma vidare i sin yrkesutveckling. 
Fokus i vår studie om mentorskap ligger inom läraryrket där det inte finns samma möjligheter 
till karriär som inom näringslivet. Detta kan dock ha vilselett lärarstudenterna till att tro att så 
är fallet även inom mentorskapsprocessen för lärare.  
     Många lärarstudenter har inte skiljt på mentorns roll som handledare utan anser att 
mentorn ska förutom att hjälpa till med karriären också ska vara rådgivande och fungera som 
ett bollplank. Faktum är att en lärares karriär till största delen är beroende av lärarens egen 
vilja och kapacitet till att förändra och utveckla sina karriärmöjlighter, då lärare sällan blir 
”head hunted” som i näringslivet. 
 
En lärarstudent studerar i snitt 4-5 år på universitet för att få legitimitet i sitt yrke. Vid inträdet 
på arbetsmarknaden har vi således med oss djupa teoretiska ämneskunskaper såväl som 
pedagogiska kunskaper. Givetvis vill vi att våra arbetskolleger är lika välutbildade som oss, 
men att de besitter en större yrkeserfarenhet. Vi anser att således att alla lärare ska ha en 
universitetsutbildning i grunden vilket också är en av förutsättningarna i mentorsrollen. Vårt 
Påståendet i inledningen av enkäten var om en mentor måste vara utbildad lärare. 

 41



Sammanställningen av svaren på påståendena visade på att 57 % instämde, vilket var ett 
resultat som vi i stora drag hade förväntat oss om än lite högre procent. Lindgren (2006) 
instämmer också om vikten av att en mentor är en utbildad lärare, då en oerfaren lärare 
behöver stöd för att underlätta bryggan mellan utbildning och yrkesliv. Detta betonade hon 
även i vår personliga intervju (2007-11-22) då hon framhöll att utbildade mentorer når en 
högre utvecklingsnivå hos adepten än outbildade som enbart kan bli ett emotionellt stöd till 
adepten. 
 
När påståendet omformulerades till att mentorn skulle vara en kompetent och erfaren person 
oavsett lärarutbildning blev det erhållna resultatet förvånande då 70 % instämde helt eller 
delvis. Vi ställer oss då först frågan om formuleringen av påståendet var oklar eller om det 
helt enkelt är så att lärarstudenterna inte anser att utbildning är mer värd än erfarenhet?  Vår 
följfråga blir då givetvis vilken betydelse lärarutbildningen egentligen har då erfarenheten 
tycks vägleda dem i deras svar. Enkätsvaren motsäger vad övervägande litteratur inom 
mentorskapet anser, där läggs mycket stor vikt vid att mentorn ska vara utbildad inom samma 
yrke som adepten, men också ha en lång erfarenhet inom yrket. Detta betonade Lindgren i 
såväl vår intervju som de studier och handböcker som hon författat, även Murray & Owen 
(1992) påpekar vikten av mentorns utbildning och erfarenhet inom samma bransch. 
 
Mentorskapet verkar vara en tilltalande möjlighet för lärarstudenterna då hela 40, 74 %, ville 
ha en mentor när de börjar arbeta som lärare. Detta visar således på att ett behov och 
önskemål av mentorskap finns för nyexaminerade lärare. Studier som vi har tagit del av visar 
också på att ett behov av mentorskap finns, då många nyutbildade lärare funderar på att byta 
yrke. Under en nyutbildad lärares första år möts de av svårigheter som lärarutbildningen inte 
har gett dem praktiska verktyg för att kunna hantera. Det kan exempelvis vara 
konflikthantering, undervisningssituationer samt samarbete med elever, kollegor och 
föräldrar. Ett mentorskap för nyutbildade lärare gör att de inte känner sig ensamma med sina 
funderingar och problem utan får råd och stöd av en erfaren kollega, och detta leder till att den 
nyblivne läraren blir stärkt i sin lärarroll och orkar fokusera mer på de positiva aspekterna i 
läraryrket. Paulin (2007) har i sin forskning påvisat de svårigheter som nyexaminerade lärare 
möter på, det är främst tidsbrist och kaotiska situationer. Detta innebär att läraren känner sig 
stressad och de hinner inte reflektera över sina handlingar, varken under eller efter.  
 
När det gäller om den nyexaminerade läraren själv skall få välja om den vill ha en mentor 
eller inte är lärarstudenterna mycket eniga. Hela 67 % anser att de vill själv kunna välja om de 
ska ha en mentor eller inte. Detta instämmer även Lindgren (1997) i, som menar att adeptens 
deltagande i ett mentorskap ska vara frivilligt. Vi tror att påståendet kan ha feltolkats då det 
föregående påståendet i enkäten var ställd som att skolan skulle välja ut en mentor, och den 
efterföljande påståendet var om de själv skulle få välja om de ska ha en mentor.  Det senare 
påståendet anser vi kan ha tolkats som om de själva skulle få välja sin mentor, inte om de ville 
ha en mentor. Detta styrker vår analys då 74 % ville ha en mentor på sin framtida arbetsplats. 
 
Ett av våra huvudpåståenden var om lärarstudenter tror att ett lärande sker för adepten i ett 
mentorskap. De svar som lärarstudenterna gav visar på att de inte tror att mentorn kommer att 
påverka deras undervisningspedagogik, men samtidigt anser de att mentorn ska ge råd och 
stöd i deras lärarroll. Detta finner vi anmärkningsvärt då lärarstudenterna, i den 
verksamhetsförlagda utbildningen, har utvärderats genom reflektion tillsammans med 
handledaren angående de didaktiska och pedagogiska svårigheterna som har uppstått. Vår 
förhoppning är att studenterna inser reflektionens betydelse och därmed sina egna 
utvecklingsmöjligheter inom lärandet. I mentorsamtalen ingår det att adepten tillsammans 
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med mentorn ska reflektera över de dagliga skolaktiviteterna där också 
undervisningspedagogik ingår för att adepten ska få nya insikter och kunna utveckla sin 
pedagogiska förmåga. Ellström (1996) menar att det finns en skillnad mellan lärande som 
anpassning och/eller utveckling. Vi anpassar oss till vissa situationer genom vanor och rutiner 
utan att närmare reflektera över lärandet, ibland leder en anpassning till att nya vanor 
utvecklar individen och ett lärande sker. 
     Glädjande nog anser lärarstudenterna att en mentor kommer att utveckla deras eget 
lärande. Vi ställer oss undrande inför det faktum hur ett utvecklande av lärande kan ske utan 
att det påverkar ens undervisningspedagogik. Detta innebär i så fall att ens eget lärande inte är 
något som hon/han använder sig av i undervisningssituationer med eleverna. Lindgren (2006) 
belyser det ömsesidiga lärandet genom mentorskap, då hon menar att det inte bara är adepten 
som utvecklar sin yrkesprofessionalitet utan även mentorn utvecklas i sin lärarroll. I vår 
personliga intervju med ovan nämnda person framkom det även att mentorskap ger ett lärande 
såväl inom yrket som inom det personliga området. Lindgren belyste även reflektionens 
betydelse för lärandet då hon ansåg att om man inte lär sig något av reflektionen så sker inget 
lärande. 
 
I vårt syfte ville vi visa på fördelar och nackdelar med mentorskap som metod och möjlighet, 
detta har vi gjort utifrån vår litteraturstudie.  Sammanfattningsvis utifrån vår litteraturstudie 
har vi funnit övervägande fördelar med ett mentorskap för nyblivna lärare. De studier vi har 
analyserat belyser alla mentorskapets förmåga att stödja, stärka och ge större trygghet så att de 
nyblivna lärarna väljer att stanna kvar inom läraryrket. Således är mentorskap inte bara bra för 
skolan som får behålla kompetent personal utan ger även den nya läraren ökad säkerhet i 
lärarrollen och därmed kan lusten växa till att utvecklas och anta nya utmaningar.  
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7 INFÖR FRAMTIDEN 
 

Mentorskap för nyutbildade lärare kommer att införas i landets 150 största 
kommuner från och med hösten 2008. Detta för att Sveriges regering fått starka 
indikationer på att detta stöd skulle leda till mindre avhopp från nyutbildade 
lärare, mindre sjukskrivningar och framför all en bättre och lugnare 
undervisningssituation i klassrummen.//TT 

 
Ovanstående citat är en utopi, men tänk om den vore sann? Tänk om alla kommuner vore lika 
stolta över sina lärare som vi är över vårt yrkesval, då kanske mentorskapsmodellen skulle 
existera på fler platser än exempelvis i Umeå kommun. Studier som finns, både nationella och 
internationella, belyser mentorskapets fördelar för en oerfaren, i vårt fall nyutbildad lärare, 
nyanställd medarbetare. I näringslivet är det vanligt med mentorer och många kvinnlig, såväl 
företagare som civilingenjörer, har mentorskapsprogram som är utformade för att stärka den 
egna självkänslan och ledarrollen. Vi ställer oss då frågan varför inte Luleå tekniska 
universitet har ett mentorskapsprogram för nyblivna lärare, för att kunna få välutbildade lärare 
att stanna kvar i Norrbotten. Detta med åtanke på att Umeå universitet har ett mycket väl 
fungerande samarbete med Umeå Kommun. 
 
Vår förhoppning med vårt examensarbete är att lärarstudenter ska få upp ögonen för 
mentorskapet som en möjlighet och metod att använda på sin framtida arbetsplats. Vi vill 
förmedla att behovet av mentorskap är stort då allt för många nyblivna lärare överväger att 
inte stanna kvar i det yrke som de utbildat sig inom. Mentorskap är ett relativt nytt begrepp 
inom skolan och vår undersökning visar på att okunskap om begreppet finns, detta leder 
således till att ytterligare forskning inom området skulle vara önskvärt. Vi tycker att vi har 
lyckats att besvara vårt syfte och känner oss manade att försöka förmå såväl Luleå kommun 
som Luleå tekniska universitet att inom en överskådlig tid genomföra ett mentorskapsprojekt 
med titeln; 
 

Mentorskap för nyutbildade lärare. 
Vi vill ge nyutbildade och nyanställda ett års mentorskap för  

att underlätta inträdandet i den nya yrkesrollen. 
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Bilaga 1                    1 (2) 
 
 
 
Enkätfrågor till lärarstuderande 
 

 
 
1. En mentor är en person som ska hjälpa mig framåt/uppåt i min karriär. 
 

Instämmer helt _ _ _ _ _ _ _ Instämmer inte alls 
 
 

2. En mentor är en person som kommer att ge mig råd och stöd, ett bollplank till mig 
som nyutbildad lärare/pedagog. 

 
Instämmer helt _ _ _ _ _ _ _ Instämmer inte alls 

 
 

3. En mentor ska lösa eller ge färdiga lösningar av problem till den nyutbildade 
läraren/pedagogen. 

 
Instämmer helt _ _ _ _ _ _ _ Instämmer inte alls 

 
 

4. En mentor måste vara en utbildad lärare/pedagog 
 

Instämmer helt _ _ _ _ _ _ _ Instämmer inte alls 
 
 

5. En mentor måste vara erfaren, utbildad lärare/pedagog 
 

Instämmer helt _ _ _ _ _ _ _ Instämmer inte alls 
 
 

6. En mentor måste vara en kompetent och erfaren person, oavsett lärarutbildning 
 

Instämmer helt _ _ _ _ _ _ _ Instämmer inte alls 
 
 

7. En mentor ska alla nyutbildade lärare/pedagoger få när de börjar arbeta 
 

Instämmer helt _ _ _ _ _ _ _ Instämmer inte alls 
 
 

8. Skolan ger en mentor till den nyanställde läraren/pedagogen 
 

Instämmer helt _ _ _ _ _ _ _ Instämmer inte alls 
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9. Jag vill själv välja om jag ska ha en mentor                2 (2) 
 

Instämmer helt _ _ _ _ _ _ _ Instämmer inte alls 
 
 

10. En mentor skulle underlätta min roll som nybliven lärare/pedagog 
 

Instämmer helt _ _ _ _ _ _ _ Instämmer inte alls 
 
 

11. En mentor kommer att påverka min undervisningspedagogik 
 

Instämmer helt _ _ _ _ _ _ _ Instämmer inte alls 
 
 

12. En mentor kommer att utveckla mitt eget lärande som lärare/pedagog 
 

Instämmer helt _ _ _ _ _ _ _ _ Instämmer inte alls 
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Bilaga 2 
 
Utdrag ur Lärarnas riksförbunds policy. 
 

 

Stöd de nyexaminerade lärarna! 
 

Vi får i dag larmrapporter om att unga nyexaminerade lärare hoppar av yrket, ofta som en 
följd av att de inte fått tillräckligt stöd under den första tiden som lärare. Det finns 
nyexaminerade som fått en nyckel i sin hand och ett ”lycka till”, när hon/han kommit till sin 
första arbetsplats. Lärarnas Riksförbund tycker att situationen är otillfredsställande och har 
tagit fram ett tiopunktsprogram för att förbättra stödet till nyexaminerade och därmed få fler 
lärare att stanna kvar inom yrket. 
 
Lärarnas Riksförbund menar att detta kan åstadkommas genom att: 
 
• Alla nyexaminerade lärare får rätt till en personlig mentor och tid till kontinuerliga träffar. 

• De nyexaminerade lärarna får en introduktionsperiod under ett till två år. 

• De nyexaminerade lärarna får kontinuerlig återkoppling till lärarutbildningen bl.a. för att 

utbyta erfarenheter med andra nyexaminerade lärare. 

• Den nyutbildade läraren ska följa ett individuellt introduktionsprogram. 

• Inrätta karriärtjänster som mentor. 

• Mentorn utses i samråd mellan skolledning, den nyutbildade läraren och de fackliga 

organisationerna. 

• Nyexaminerade lärare får vara klassföreståndare/ mentorer för elever först efter 

introduktionsperiodens slut. 

• Ge de nyexaminerade lärarna en bra lön och en god löneutveckling för att behålla dem i 

yrket. 

• Nyexaminerade lärare får undervisa elever som kräver extra insatser först efter 

introduktionsperiodens slut. 

• Förbereda och stödja nyexaminerade lärare inför auktorisation. 

 
Enligt lärarnas avtal ska introduktionen för nya lärare vara reglerad i ett lokalt avtal och det 
finns i dag många goda exempel där arbetsgivaren tillsammans med de fackliga företrädarna 
tagit fram ett program anpassat för de lokala förhållandena. Trots det finns det väldigt mycket 
mer att göra på det här området. LR anser att yrkesintroduktionen är ytterst viktig för att nya 
lärare ska få det stöd som de behöver under sin första tid som yrkesverksamma lärare. 
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