
 1

 

 

 

Linköpings universitet 

Institutionen för beteendevetenskap och lärande 

 

Magisterprogrammet 

Pedagogiskt arbete för verksamma lärare 

C/D-uppsats i Pedagogiskt arbete  
 

 

Kajsa Andersson 

 

 

Länk till lärande 

-  

en studie om mentorers uppfattningar  

av mentorsuppdraget 
 

 
 

 

 
C/D-uppsats 20 hp                                   Handledare: Ingrid Karlson 

2009:09   

   



 2

 

 

 

Institutionen för beteendevetenskap och lärande 
581 83 LINKÖPING 
 

 

Seminariedatum  
2009-06-11 

 

Språk Rapporttyp ISRN-nummer  
 

 Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

 C-uppsats 
 D-uppsats 
 C/D-uppsats 

2009: 09? 

 

Titel  
Länkat lärande – en studie om mentorers uppfattningar av mentorsuppdraget 
 
Title  
Connection to learning – a study of tutors understanding of mentoring 
 
Författare  
Kajsa Andersson 
 
 
 

Sammanfattning  
Den här uppsatsen är en kvalitativ studie om mentorer i lärarutbildningens uppfattningar av mentorsuppdraget. 
Sjutton intervjuer har genomförts, skrivits ut, analyserats, redovisats i beskrivningskategorier och slutligen 
samordnats utifrån fenomenografisk metod.  Syftet för studien är att genom analyser av mentorers uppfattningar av 
sitt uppdrag ge ökad förståelse kring mentorsuppdraget och dess betydelse i lärarutbildningen. Studiens resultat är 
de tre beskrivningskategorierna betydelse genom eget lärande, betydelse genom länkat lärande och villkor för 
lärande. Mentor bidrar i detta sammanhang som länk till lärande och möjliggör utveckling och lärande mellan 
institutioner och aktörer. Det länkade lärandet är en förutsättning för det egna lärandet och villkor för lärande. 
Mentors fasta koppling både till utbildning och skola eller förskola bidrar till att skapa en enhetlig utbildning för den 
studerande. För att kunna nå detta mål krävs specifik mentorskompetens där förmågan att skapa nätverk är central. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord  
Mentorskap, mentor, länk, lärande  
 
 



 3

 

 

Innehållsförteckning  

 

Framsida.................................................................................................................................................................. 2 
Innehållsförteckning ............................................................................................................................................... 2 
1 Inledning .............................................................................................................................................................. 5 

1.1 Bakgrund och begrepp .................................................................................................................................. 5 
1.1.1 Historisk tillbakablick ............................................................................................................................ 5 
1.1.2 Nutid ...................................................................................................................................................... 6 
1.1.3 Inom lärarutbildningen........................................................................................................................... 8 

2 Tidigare forskning................................................................................................................................................ 9 
2.1 Mentor och adept .......................................................................................................................................... 9 
2.2 Mentorskap och lärande .............................................................................................................................. 10 

2.2.1 Lärande i samspel................................................................................................................................. 11 
2.2.2 Lärande av och med egen utveckling ................................................................................................... 11 
2.2.3 Erfarenhet............................................................................................................................................. 12 
2.2.4 Legitimt perifert deltagande ................................................................................................................. 13 
2.2.5 Tyst kunskap ........................................................................................................................................ 13 
2.2.6 Reflektion............................................................................................................................................. 14 

2.3 Sammanfattning .......................................................................................................................................... 15 
3 Syfte ................................................................................................................................................................... 17 

3.1 Frågeställningar........................................................................................................................................... 17 
4 Metod ................................................................................................................................................................. 18 

4.1 Val av kvalitativ metod ............................................................................................................................... 18 

4.2  Fenomenografi ........................................................................................................................................... 18 
    4.3 Informanter.................................................................................................................................................. 19 

4.3.1 Mentorer vid lärarutbildningarna ......................................................................................................... 19 
    4.4 Urval ........................................................................................................................................................... 19 
    4.5  Intervjuer.................................................................................................................................................... 20 

4.5.1 Frågor ................................................................................................................................................... 20 
4.5.2 Genomförande...................................................................................................................................... 20 

    4.6 Etiska aspekter ............................................................................................................................................ 22 
    4.7 Trovärdighet, noggrannhet och giltighet ..................................................................................................... 22 

    4.8 Analys ......................................................................................................................................................... 23 

        4.8.1 Tolkning ............................................................................................................................................... 24 

   4.9 Metoddiskussion.......................................................................................................................................... 25 
5 Resultat .............................................................................................................................................................. 27 



 4

   5.1 Betydelse genom eget lärande...................................................................................................................... 28 

        5.1.1 Synliggöra egen kunskap och erfarenhet.............................................................................................. 28 

       5.1.2 Utöka egen kunskap och erfarenhet ...................................................................................................... 29 

       5.1.2 Ifrågasätta egen kunskap och erfarenhet ............................................................................................... 31 

   5.2 Betydelse genom länkat lärande................................................................................................................... 34 

       5.2.1 Länka universitet och kommun ............................................................................................................. 34 

       5.2.2 Länka verksamhetsförlagd utbildning och campusförlagd utbildning ................................................. 35 

       5.2.3 Länka student och handledare .............................................................................................................. 38 

       5.2.4 Länka student och rektor ....................................................................................................................... 41 

   5.3 Betydelse genom villkor för lärande ............................................................................................................ 43 

       5.3.1 Organisera för lärande........................................................................................................................... 43 

       5.3.2 Verktyg för lärande ............................................................................................................................... 44 

       5.3.3 Arenor för lärande ................................................................................................................................. 47 

   5.4 Summering av beskrivningskategorier......................................................................................................... 48 

 6 Diskussion......................................................................................................................................................... 49 

    6.1 Mentorsuppdragets möjligheter................................................................................................................... 50 

        6.1.1 Mentorsuppdrag som erfaren professionsdidaktik .............................................................................. 50 

        6.1.2 Mentorsuppdrag med fast förankring ................................................................................................... 51 

        6.1.3 Mentorsuppdraget som länk ................................................................................................................. 51 

        6.1.4 Mentorsuppdraget utvecklar mentorskompetens.................................................................................. 52 

        6.1.5 Mentorsuppdraget som stöd och hinder ............................................................................................... 53 

        6.1.6 Mentorsuppdraget ger möjlighet till lärande för fler ............................................................................ 54 

        6.1.7 Mentorsuppdraget bidrar till kreativa möte ......................................................................................... 54 

        6.1.8 Att utvecklas vidare genom mentorsuppdraget ................................................................................... 55 

   6.2 Sammanfattning ........................................................................................................................................... 56 

 7 Vidare forskning ............................................................................................................................................... 57 

Referenser ............................................................................................................................................................. 58 

Bilaga 1 ................................................................................................................................................................. 61 

Bilaga 2 ................................................................................................................................................................. 62 

Bilaga 3 ................................................................................................................................................................. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

 

 

1 Inledning 
Den studerande som påbörjar sin utbildning till lärare startar en utvecklande resa. Denna resa 

kommer så småningom att leda till ett yrke där mycket handlar om att stödja och bidra till att 

utveckla barns och ungdomars lärande. Studentens professionsutveckling sker inte på egen 

hand utan många aktörer stödjer och bidrar till utvecklingen. Några av dessa aktörer är 

mentorer, personer som förutom att vara lärare i förskola, fritidshem och/eller skola, har 

uppdrag åt lärarutbildningen. Uppdraget är till sin karaktär koordinerande och samordnande, 

då mentorerna arbetar med en gruppstuderande, dels på fältet under deras 

verksamhetsförlagda del av utbildningen, dels på campus. Karaktären av samordning gäller 

även mot handledarna i fält. Denna studie tar upp hur sjutton mentorer i lärarutbildningen 

uppfattar mentorsuppdraget och genom intervjuer har mentorernas uppfattningar samlats in. 

Studien kan bidra till ökad förståelse kring mentors uppdrag i lärarutbildningar och vilken 

betydelse mentorsuppdraget kan ha. 

 

Varför då detta intresse av mentorer och deras uppfattningar? Intresset ligger för egen del 

många år tillbaka i tiden, från skoltiden när en lärare blev mentor genom en för mig svår tid i 

livet. Möjligen var det då intresset av mentorn som förebild uppstod. Under utbildningen till 

lärare på 80-talet sågs några av handledarna på praktiken, men även lärare på utbildningen, 

som mentorer. Dessa var då lärare i egenskap av förebilder, men även som ledsagare in i 

yrket. Vi studenter såg dem som lärare med erfarenheter som vi, med deras hjälp och vår 

egen, kunde tillgodogöra oss.  

 

Den dag jag själv kunde handleda studenter som mentor i yrket upplevde jag som stor. Jag 

hade fått en egen sjö att fiska i, en sjö som också räckte till andra och där det faktiskt fanns en 

hel del fina fiskar att dela med sig av. Fler än jag kunde få tillgång till sjön. Ett steg framåt på 

vägen som mentor togs när kommunen införde mentorstid. Jag handledde då 

nyexaminerade kollegor ett par gånger i veckan inom ramen för professionen. Ett annat 

perspektiv upplevde jag vid starten av ett utbildningsprogram då med uppdraget som mentor 

med upplevelser som liknar det som studiens informanter beskriver. Bidraget till andra vuxna 

människors utveckling via egna erfarenheter som lärare kändes ansvarsfullt men också 

mycket spännande. Möjligheten att få ta del av och analysera mentorers uppfattningar kring 

mentorsuppdraget är ett steg på vägen för att få syn på variationen, 



 6

 

Sedan antiken har mentorers uppdrag varit föremål för intresse och utbyte av erfarenheter 

människor emellan. Inom ramen för yrkesutbildning har relationen mentor – lärling varit en 

inkörsport för adepter till ett yrke, Lindgren (2006). Inom den pedagogiska traditionen i 

högskola och universitet har man också använt sig av mentorer för att utveckla bland annat 

dialogen mellan människor. Mentorsfunktionen att låta studerande möta yrkeserfarna lärare är 

en del av lärarutbildningen i några städer i Mellansverige. Mentorerna arbetar med att placera 

en grupp studerande i verksamhetsförlagd utbildning hos respektive handledare, som i sin 

dagliga verksamhet stödjer och ger utrymme för studenten att öva och pröva. Mentorernas 

uppdrag innehåller fler delar såsom seminarier med studentgruppen, samarbete med den 

campusförlagda utbildningen samt stöd åt student- och handledargruppen. 

 

Säljö (2000) beskriver att det är i interaktionen mellan människor som kunskaper och 

färdigheter får liv. Det syns som om mentors uppdrag och lärande har en tydlig koppling. 

Mötet mellan student och mentor aktualiserar även frågan vad mentors uppdrag ger 

mentorerna. Mitt forskningsintresse gäller mentors uppdrag och lärande. Hur uppfattar 

mentorerna sitt uppdrag och dess betydelse?  

 

1.1 Bakgrund och begrepp 

Avsnittet nedan redogör för en historisk tillbakablick av begreppet mentor och hur dagens 

forskning definierar begreppen mentor, mentorskap och handledning. Slutligen redogörs för 

begreppet mentor i relation till lärarutbildning. 

 

1.1.1 Historisk tillbakablick  

Begreppet mentor kommer ursprungligen från den grekiska gudasagan där Odysseus frågade 

en god vän vid namn Mentor om han ville vara ställföreträdande far till hans son Telemachos, 

(Lindgren 2006). Historien berättar också, men väl dolt, att Mentor strax övergav sin adept 

och att mentorskapet istället togs vid av en kvinna, Athena, som blev Telemachos egentliga 

mentor, som gav honom stöd och råd. På grekiska betyder Mentor, en man som tänker och en 

kvinna som tänker skulle med korrekt suffix vara Mentrix, (Mathiesen 2009). Franzén (1996) 

hävdar att grekerna såg mentorsrelationer som grundläggande för mänsklighetens överlevnad 

och menade att de unga lärde sig av, beundrade och såg upp till goda förebilder. I botten fanns 

även respekten mellan mentor och adept, en ömsesidig respekt, där mentors rådgivning i 



 7

mycket gick ut på att adepten skulle förmås fatta sina egna beslut, (Egidius 2008). 

Definitionen av mentorskap har varit vid och varierat över tid. Lauvås, Hofgaard Lycke & 

Handal (1997) beskriver mentorskap utifrån mästar och lärling-relationen inom de gamla 

konstnärs- och hantverksämnena med begreppen demonstration, övning och tillrättavisande. 

Mästaren hade det självklara mandatet att avgöra vad som skulle göras och diskussionen kring 

om och varför existerade inte utan adepten var först tvungen att inordna sig innan han/hon 

kunde frigöra sig. 
 

1.1.2 Nutid  

Många olika definitioner kring mentor och mentorskap kan även ses i nutid. Hultman & Sobel 

(2005) skildrar mentor som ett bollplank, vilken ger råd, är en förebild men samtidigt också 

en vän att lita på och få stöd av. Schultze, Svensson & Bäckström (2000) beskriver mentor 

med sin stora erfarenhet och kunskap som bidragande till att vidga adeptens perspektiv. 

Ytterligare en tolkning av begreppet är mentors bidrag med erfarenheter till en annan 

människas utveckling, men med respekt och tillit till varandra. Syftet är enligt Lindgren 

(2003) att båda parter ska utvecklas. Ett annat perspektiv på begreppet mentorskap presenterar 

Murray & Owen (1992): 

 
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. (Murray & Owen, 1992, s.6) 
 

 

 

Här bör observeras att ingen målsättning för mentor finns utan målet är att adepten ska 

utvecklas. Hultman och Sobel (2005) skriver däremot fram att då två människor möts och 

delar erfarenheter samt kunskaper så innebär detta ett lärande för dem båda, både för mentor 

och adept.  

 

Murray & Owen (1992) utvecklar begreppet mentorskap med tyngdpunkt på organiserat 

mentorskap som ”en struktur och en serie förfaranden avsedda att skapa effektiva 

mentorsrelationer, vägleda de önskade beteendeförändringarna hos de berörda och utvärdera 

resultaten för adepterna, mentorerna och organisationen.”(ibid).  

 

Begreppet mentor synliggörs också som en del av den pedagogiska traditionen. Lindgren 

(2003) betonar att det finns likheter kring begreppen handledning och mentorskap, som 
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exempelvis det utvecklande samtalet och den stödjande funktionen. Handledning beskrivs 

dock som en metod där handledarens uppfattningar och åsikter är styrande medan mentorskap 

beskrivs som en metod där samtalet sker på lika villkor, där mentor är en samtalspart som kan 

bidra med kompetens och erfarenhet. Samtalet blir då av mer reflekterande karaktär för båda 

parter. Handledning och mentorskap kan även beskrivas som ett sätt att förhålla sig till någon 

annans idévärld, kunnande och ambition och via detta vara tvungen att förhålla sig till sin 

egen (Lilja 2009). Genom att umgås med andra bidrar vi till varandras självinsikt, insikter nås 

och vi tydliggör våra tankebanor för varandra. 

 

Kollegahandledning skildrar Lauvås, Lycke & Handal (1997) som att i grupp utveckla den 

professionella yrkeskunskapen och yrkesetiken. På individnivå är handledningen ett sätt att 

synliggöra och utveckla den enskilde lärarens praktikteori – att göra läraren än mer medveten 

om sina val, möjligheter och begränsningar. Handledningen utgår från konkreta situationer i 

lärarens arbetsvardag som man tillsammans reflekterar över och drar slutsatser utifrån inför 

fortsatt arbete. Samtalet är fokus och den gemensamma arenan är praktiken – samtalet 

möjliggör för den enskilde läraren att sätta ord på sina yrkeskunskaper. Handledning kring 

”det vanliga” beskriver Lauvås, Hofgaard Lycke & Handal (1997) som utmanande. 

Utmaningen är att en utomstående kan tillföra nya perspektiv på just ”det vanliga”. Viktiga 

begrepp blir reflektion, gemenskap och utforskande. Behov av ny kunskap utlöses av 

handledningen och syftet med kollegahandledning är just att väcka behovet av ny kunskap. 

Ytterligare syfte är utveckling mot ökad professionalism då samtalen där lärarna uttrycker och 

värderar sin gemensamma yrkeskunskap kan leda till ett gemensamt yrkesspråk. 

 

Möjligheten till nya utforskande handledningsmetoder ser Emsheimer & Göhl (2002) som 

vidgat lärande då handledare tillsammans med de studerande kan bilda läroallianser – där 

båda parter tillsammans betraktar verksamheter utifrån och där dilemman i praktiken 

gemensamt hanteras och ger lärande för både handledare och student. Handledare som verkar 

som reflekterande samtalspartner till de studerande och de studerandes handledare bör ha fast 

verksamhetskoppling då det reflekterande samtalet kräver förståelse för sammanhang och 

kontext. 

 

Schultze, Svensson & Bäckström (2000) skriver fram mentor som handledare – en person 

som med sin stora erfarenhet och kunskap vidgar perspektiv och ger av sin kompetens. 

Begreppet mentor har här valts för att markera en ny lärarroll till skillnad från den 

traditionella – en roll där mötet mellan lärare och student står i fokus – en form av gemenskap 
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där centrala frågor diskuteras och målet är det gemensamma kunskapssökandet. Lindgren 

(2006) tar också upp att mentorskapet över tid har ändrat fokus från att överföra tradition och 

värdering till att utveckla och bana väg för progression. Detta har skett genom ett utbyte av 

tankar, erfarenheter och upplevelser, ett utbyte mellan mentorer och studenter.  

 

1.1.3 Inom lärarutbildningen  

I Svenska akademins ordbok beskrivs mentor som en man vilken handleder en yngre mer 

oerfaren. Mentorer inom lärarutbildningen har sitt ursprung i begreppet lärandeledare, ett 

begrepp som användes vid starten av ett utbildningsprogram och var av stödjande karaktär 

och syftade till professionell och personlig utveckling. Med begreppet mentor menar jag i 

detta sammanhang en stödfunktion inom lärarutbildningen för grupper av studerande och 

handledare inom ett avgränsat område på fältet. Stödet handlar mycket om utbyte av tankar 

och erfarenheter mellan dels mentor och student eller studentgrupper men även mellan mentor 

och de studerandes handledare. Samtalen kan i båda fallen ses som reflekterande samtal där 

utbyte av kompetens och erfarenheter äger rum. Mentor inom lärarutbildningen är en person 

med verksamhet inom två fält, både som lärare inom förskole- eller skol/gymnasieverksamhet 

och som mentor inom lärarutbildningen. Uppdraget innebär dels att placera en grupp 

studerande i verksamhetsförlagd utbildning hos respektive handledare dvs den lärare som 

handleder studenten inom ramen för sn barngrupp. Uppdraget innebär också att stödja och 

leda seminarier med dels studentgruppen men också med handledargruppen. Mentor 

samarbetar även med den campusförlagda utbildningen kring innehåll, bedömning och 

utveckling. Inom ramen för varje mentors ansvarsområde finns cirka 20-100 studerande med 

tillhörande handledare. 
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2 Tidigare forskning 
 

Nedanstående beskrivning ger en kort tillbakablick på mentorskap och fokuserar på 

konstruktionen av mentorskap genom interaktionen mellan mentor och adept. Beskrivningen 

tar även upp mentorskapets lärandeaspekt och kopplingen till dialog och reflektion. 

 

2.1 Mentor och adept 

Enligt Nilsson (2003) var mentorskapet som metod och tradition glömd under lång tid men 

återupptogs inom arbetslivet under slutet av 1900-talet som ett redskap för utveckling. I denna 

organiserade form uppstod inte metoden i Sverige förrän i slutet av 1970-talet och då i syfte 

att utveckla ledare och trygga chefsförsörjning inom företag, (Murray & Owen 1992). 

Mentorskapet är idag en metod för ömsesidigt lärande för både mentor och adept, ett vinna - 

vinna koncept för både individer och organisationer. Franzén (1996) tar upp mentorskapets 

utvecklande del och det gemensamma lärandet för mentor och adept genom följande 

definition: 
 

Det moderna mentorskapet innebär dock också att mentorn i utbyte för sin handledning bland 

annat får insikt om hur hon eller han utövar sitt ledarskap – vad är bra och vad som kan bli bättre. 

Genom den dialog som uppstår mellan adept och mentor och de lärtillfällen de identifierar och 

utvecklar tillsammans lär adepten och mentorn av varandra. (Franzén, 1996, s.13) 

 

 

Detta understryker även Murray & Owen (1992) då de beskriver en mentorrelation mellan två 

skådespelare där mentorn ser mentorskapet som en ömsesidig lärsituation där en adepts talang 

kan förfina mentorns eget arbete. De beskriver även att adeptens energi kan överföras till 

mentorn i utbyte mot visdom. Adeptens specifika roll i mentorskapet lyfts fram som att ta 

ansvar för sin egen utveckling samt ha modet att ta emot vägledning och respons. Schultze, 

Svensson & Bäckström (2000) diskuterar också den speciella gemenskap som präglar 

förhållandet mellan mentor och adept. En gemenskap där mentor har ett specifikt ansvar för 

sin egen kunskap och även betydelse för den atmosfär som präglar relationen. Mentors 

betydelse som handledare men även mentors förmåga att hålla sig i bakgrunden lyfts också 

fram. I relationen betonas även vikten av både mentors och students erfarenhet och 

delaktighet.  
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Lindgren (2008) beskriver modernt mentorskap som en oberoende relation där parterna inte är 

bekanta med varandra från början. Relationen dem emellan är frivillig, förtroendefull och 

öppen. Författaren hävdar även att studier visat på att mentorskap för professionell utveckling 

sparar tid och pengar i skolor där detta genomförts i jämförelse med skolor där mentorskap 

inte förekommit. 

 

Gustavsson (2002) definierar begreppet praktisk klokhet såsom gott omdöme och 

bedömningar utifrån flera perspektiv kring en komplex situation och exemplifierar med 

Nelson Mandela som en klok representant, en mentor, för ett helt folk.  

 

Qvarsell (2008) beskriver relationen mellan mentor och adept utifrån det dialogiska samtalet  

där mentor förlöser det som redan finns inom adepten. Qvarsell ser samtalet som en process 

mellan de båda där insikter växer fram. Processen kräver att kunskaper och erfarenheter 

kommuniceras från båda håll. Processen kräver även förberedelse och eftertanke och en 

strävan att nå nya insikter – för dem båda. Einhorn (2008) tar också upp möjligheten och 

vikten av att ha fler än en mentor. Einhorn uppmanar till att fråga fler människor kring att dela 

med sig av sina erfarenheter för att adepten ska få flera olika perspektiv och utifrån dessa 

kunna göra urval. 

 

Sammanfattningsvis är mentorskapet i detta sammanhang en påbjuden professionell relation 

där studenten gör ett aktivt val kring deltagande. I denna process delar mentor och student 

med sig av erfarenheter och insikter. Mentorn har ett specifikt ansvar för utvecklingen av 

relationen och atmosfären. 
 

2.2 Mentorskap och lärande 

Mathiesen (2009) skildrar mentorskap och lärande som att gamla och nya erfarenheter 

kopplas samman och att mentors erfarenheter kanske läggs till. Därefter omformuleras 

erfarenheterna till kunskap som ligger till grund för nya handlingar och erfarenheter. 
 

Mentorskap är via det samspel som äger rum mellan två individer ett exempel på en 

lärandeprocess. Enligt Säljö (2000) är den i särklass viktigaste lärmiljön det naturliga 

samtalet, ett samtal som återkommande sker i relationen mellan mentorn och adepten. I 

interaktionen mellan människor i vardagen sker lärande och utveckling genom deltagande i 

sociala praktiker där mentorskap kan vara en praktik. Det är i mötet mellan människor som 
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kunskaper och färdigheter får liv. Gougoulakis (2006) understryker att människor lär genom 

att träffas och att mötesplatsen är väsentlig. Wenger (1998) beskriver det sociala lärandet 

inom kollektivet och knyter det till deltagande och handlingar i en praxisgemenskap och 

Illeris (2001) instämmer kring att uppfatta lärande som deltagande i en social praktik, där 

relationen mentorskap kan vara ett exempel. Ståhl (1993) ger nätverk som ett andra exempel 

där människor möts för att samarbeta mot ett gemensamt mål. Inom forskningen kan 

mentorskap ses som den sociala praktik där interaktion sker mellan människor. Mentor och 

adept deltar i samspelet, samtalar och reflekterar vilket leder till lärande och utveckling. 
 

2.2.1 Lärande i samspel 

Alexandersson (1994) betonar det mångfasetterande samspelet med andra som tillfällen för 

lärande och beskriver individens livserfarenhet som en väsentlig resurs. Relationen lyfter även 

Schultze, Svensson & Bäckström (2000) fram som en viktig faktor till lärande – en närmare 

relation skapar goda möjligheter till lärande. Den nära relationen bidrar till både mentors och 

adepts lärande – båda deltar i processen vilket leder till lärande i samspel. Mentorskap bidrar 

till att studenten lär sig att hantera kritik och bidrar med hjälp av sin arbetsform till den 

personliga utvecklingen. Här spelar dialogen en viktig roll och Nilsson (2000) betonar 

begreppet kopplat till lärande tillsammans med interaktion, process, situation, erfarenhet och 

handling. Illeris (2001) beskriver i sin text olika samspelsformer. Imitation är ett exempel på 

samspelsform för lärande, där härmning är en del. Risker finns kring denna form av lärande 

då imitationen sker okritiskt. Imitationer är viktiga men en annan samspelsform, kritisk 

granskning måste tilläggas, imitationen bör vara i samspel med reflektion. Illeris (2001) 

understryker när det gäller samspel vikten av individens engagemang – ju mer engagerad och 

aktiv den deltagande är desto mer kvalité blir det på lärandet.  

Samspelet mellan mentorn och adepten präglas både av imitation och kritisk reflektion. I detta 

samspel har båda aktörernas engagemang avgörande betydelse för kvalitén på lärandet. 

 

2.2.2 Lärande av och med egen utveckling 

Illeris (2001) vidhåller att lärande ur hans mening sker både individuellt och i samspel med 

andra, den sociala dimensionen betonas liksom den psykodynamiska. De ökade kraven inom 

utbildningssektorn kring personligheten lyfts fram och självreflektion – reflexivitet ses som en 

väg att möta ökade krav. Individens personliga drag bör tas upp och utmanas, men inte utan 

efterarbete då individer som är öppna för förändringar riskerar ökade känslor av osäkerhet och 
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kränkning. Den ökade sårbarheten kan stödjas med självreflektion och goda strukturer för 

individen. Mentorskap kan i detta sammanhang bistå med den kvalificerade efterbearbetning 

som reflexivitet kräver. 

 

2.2.3 Erfarenhet 

Begreppet den reflekterande praktikern beskrivs som den praktiker vilken överstiger de 

inarbetade rutinerna när nya situationer uppstår. Då sker en integrering av eftertanke och 

handling där kunskaper, erfarenheter och lösningsförslag ingår som en helhet. Schön (1987) 

har arbetat med fruktbar växelverkan mellan formell utbildning och praktisk erfarenhet genom 

att praktiker undervisar inom teoretiska utbildningar. 

 

Relationen mellan erfarenhet och lärande förtydligar Illeris (2001) genom att vidga 

erfarenhetsbegreppet till att erfarenhet är ”något som man har personlig kännedom 

om”(s.134). Erfarenhet uppfyller alla de tre lärodimensionerna, men alla tre dimensionerna är 

dessutom av stor betydelse för den som lär. 1) erfarenheterna känns betydelsefulla för den 

lärande, 2) den lärande är engagerad och motiverad och 3) den lärande lär sig något som berör 

förhållandet mellan den som lär och omvärlden. Kvalitén på våra erfarenheter är av största 

vikt och lärandet kring erfarenheter måste också ingå som en del av en process som 

sammanlänkas. Den enskilda erfarenheten får sin betydelse när den kopplas ihop med tidigare 

och framtida erfarenheter. För erfarenhetsbildning krävs även att den finns i ett socialt 

sammanhang och att den är av väsentlig betydelse för den lärande. Illeris (2001) uttrycker sig 

kring erfarenhetslärande enligt nedan: 

 
Erfarenhetslärande bygger på problem som deltagarna subjektivt upplever som väsentliga, 

problem som bearbetas i en fortsatt erfarenhetsprocess på basis av redan etablerade 

erfarenhetsmönster och utifrån ett framåtriktat handlingsperspektiv. (Illeris, 2001, s.146) 
 

 

 

Illeris (2001) belyser liksom Björklund (2008) att det successiva förvärvandet av kunskap, att 

veta hur, sker genom erfarenhet och intuition. Denna kunskap består i att man har omfattande 

erfarenheter vilket gör att man intuitivt kan peka på olika lösningsförslag vid problemlösning. 
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Det sociala sammanhanget mentorskap bidrar till att erfarenheter kan utbytas, bidrar till 

erfarenhetsbildning. Dessa i sin gör att adepten finner olika möjliga lösningar för de problem 

han/hon ställs inför. 

 

2.2.4 Legitimt perifert deltagande 

Ytterligare ett exempel på erfarenhetsbaserat lärande är legitimt perifert deltagande, (Lave & 

Wenger 1991) där den lärande lär sig genom att delta i ett praxiskollektiv. Deltagande sker i 

kollektivets aktiviteter där den lärande successivt skaffar sig en position och så småningom 

blir en fullvärdig medlem. Kritiken mot denna typ av mästarlära har varit att den till sin 

beskaffenhet är auktoritär och konserverande. Illeris (2001) uttrycker sig tydligt kring legitimt 

perifert deltagande: 

 
Vid lärlingskap, praktikperioder och liknande kan det försiggå ett praxislärande genom legitimt 

perifert deltagande, där den lärande successivt tillägnar sig praxiskollektivets insikter och 

normer. På så sätt kan man undvika några av det institutionaliserande skollärandets motivations- 

och isoleringsproblem. Men samtidigt finns det risk för att lärandet blir anpassligt och 

underordnande med en svag teoretisk grundval. (Illeris, 2001, s.189) 
 

 

 

Mentorskapet såsom legitimt perifert deltagande löper risk av anpassning men detta kan 

förebyggas genom den växelverkan som en utbildning innebär där kunskap och praktisk 

erfarenhet varvas. Schön (1987) betonar att denna växelverkan är ett viktigt samspel för att nå 

den process där kunskaper, erfarenheter och lösningar bildar en helhet hos den reflekterande 

praktikern. Skolor och förskolor med lärare utbildade igår kan då tillsammans med ny 

forskning bidra till att utbilda lärare för imorgon. 

 

2.2.5 Tyst kunskap 

Björklund (2008) fokuserar på människans undermedvetna där sinnesupplevelser spelar en 

viktig roll för lärande och där kroppen minns många inlärda situationer som vi bygger upp en 

bank av, så kallad tyst kunskap. Människor med tyst kunskap ser mer än andra, kan överföra 

sin kunskap samt hjälpa och stödja andra, mindre erfarna. Björklunds (2008) tes är att det 

praktiska prövandet som utvecklar tyst kunskap borde stärkas och utvecklas och han 

uppmuntrar genom sina studier vidareutveckling av mästar-lärlingförhållandet. Arenan som 

fältet erbjuder beskrivs som ett lärtillfälle för sådant som inte kan skrivas i text. Mentorn har 
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på denna arena ett sammanhang som man inte kan läsa sig till. Skillnaden mellan den erfarne 

praktikern och novisen är förmågan att överlägset se och bedöma vad man bör och vad som är 

möjligt att göra. Skillnaden till novisens fördel kan vara energi och hunger inför situationen. 

Experten beskrivs som en person vilken omedvetet och automatiskt kan se, bedöma och 

besluta. Detta sker snabbt och kan även ske samtidigt som en annan aktivitet. Björklund 

(2008) beskriver beprövad erfarenhet som ett utvecklande av förmågor utifrån lång erfarenhet 

och engagemang.  

 

Mentorn som lång tid har provat praktiskt och förvärvat tyst kunskap, har en förmåga att 

stödja adepten som är mindre erfaren. Adepten får här tillgång till ett kunskapsfält som inte 

kan läsas utan måste upplevas och där mentorn hjälper adepten att se, bedöma och besluta. 

Mentor är även en person att skapa rådrum med. Olsson (2006) beskriver rådrummen som en 

kortare tidsfrist då man får vägledning inför egen utveckling, bedömning samt andra aspekter 

som är av vikt för både adepter och mentorer. 

 

2.2.6 Reflektion 

Förr var modellen att lärlingen skulle härma och kopiera, nu menar Säljö (2000), är lärandet 

överordnat. Det är lärande i sig och övning som är det viktiga i det man gör och genom att 

delta i kommunikation så möter vi nya tankar, nya sätt att se världen och nya sätt att handla 

på. Säljö (2000) beskriver det tydligt: 

 
Samtalen mellan den mer kompetente och nybörjaren måste alltid pågå. Och det är just i 

interaktion mellan människor som kunskaper och färdigheter får liv. (Säljö, 2000, s.250) 

 

 

 

Gustavsson (2002) relaterar bland annat till kunskap utifrån pragmatismen, vilken innebär att 

kunskapen tar sin utgångspunkt i våra handlingar. Så länge det går bra använder vi oss av våra 

rutiner men när problem uppstår behöver vi stanna upp, reflektera och söka kunskap för att 

komma vidare. Den nyvunna kunskapen hjälper oss att utveckla och förbättra vårt handlande. 

Kunskapen blir på detta sätt vägledning för vårt handlande och kan hjälpa oss att bättre 

hantera vår tillvaro. Möjligheten ges att nå vidare – att våga tillfoga något nytt genom att vi 

blir bekanta med något tidigare obekant. Enligt Lindgren (2006) kan lärande med hjälp av 

reflektion leda till nya insikter och även Alexandersson (2007) ser här det reflekterande 

samtalet som en viktig del. Både adepten och mentorn kan med hjälp av det reflekterande 
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samtalet dem emellan nå nya insikter. Fransson (2006) betonar att grunden av 

meningsskapande för båda parter sker i samtalet utifrån konkreta exempel. Lärandet blir enligt 

Kolb (1984) en förvandlingsprocess som ständigt skapas och återskapas:  

 
Learning is the process whereby knowledge is created through the transformation of experience. 

(Kolb, 1984, s.38) 

 

 

Reflektion kan bidra till att mentorskapet utvecklar både mentorn och adepten, reflektionen 

bidrar till förändring där nya kunskaper ges möjligheter att påverka framtiden. 
 

2.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan konstateras att utifrån ett vetenskapligt perspektiv hänger mentors 

uppdrag tätt samman med reflektion, interaktion, dialog och lärande. Mentor bygger en 

relation där han/hon som samtalspart kan delge kunskaper och erfarenheter och erbjuda 

adepten ett erfarenhetsfält som han/hon annars inte skulle få tillträde till. Mentorn kan för 

egen del i relationen tillgodogöra sig kunskaper och erfarenheter från adepten. Det växelvisa 

samspelet mellan utbildning och praktik ger båda parter möjlighet att tillsammans utveckla 

mästar-lärlingförhållandet. Kapitlet beskriver, utifrån min bedömning, ett forskningsläge när 

det gäller mentorskap som tydligt fokuserar adeptens roll, problem och vinster. Mentorernas 

uppfattningar och syn på mentors uppdrag förefaller vara mindre studerat.  Hur mentorer 

inom lärarutbildningen uppfattar uppdraget och hur de själva anser att de påverkas är det 

område jag vill fokusera i denna studie. Fortsättningsvis kommer studiens fokus vara 

mentorsuppdraget. 
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3 Syfte 

Studien omfattar två lärarutbildningar med lång tradition, där den ena startade i början av 

1900-talet och den andra 1977. En del av det gemensamma för utbildningarna är reflektionen 

över professionen som lärare och att studenters och elevers lärande står i fokus. Stor vikt 

läggs även vid att möta elever med olika bakgrund, erfarenheter och förutsättningar. 

Utbildningarna är väl förankrade i universitetets forskning och präglas av ett vetenskapligt 

synsätt. Enligt utbildningsplanen är det:  

…en varierad och komplex utbildning som en lärarstuderande genomgår, en utbildning som 

grundar sig såväl på forskning som på erfarenheter från fältet. (Utbildningsplan, 2007, s. 5) 

 

Teori och praktik kopplas inom utbildningen samman genom en nära och tidig kontakt med 

förskola, fritidshem och skola samt med andra utbildningsmiljöer som erfarenhets- och 

kunskapskälla. Sedan 2001 har mentorer varit en del av lärarutbildningarna. De har som 

erfarna lärare deltagit i lärarutbildningarnas verksamhet. 

Syftet för studien är att genom analyser av mentorers uppfattningar av sitt uppdrag ge ökad 

förståelse kring mentorsuppdraget och dess betydelse i lärarutbildningen.  

 

3.1 Frågeställningar 

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

• Vilka uppfattningar har mentorer i lärarutbildningen av vad mentorsuppdraget är? 

• Hur uppfattar mentorer mentorsuppdragets betydelse för dem själva och för andra 

aktörer i den verksamhetsförlagda utbildningen?  
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4 Metod  
 

4.1 Val av kvalitativ metod 

Studien syftar till att ta del av så många variationer av uppfattningar som möjligt om 

mentorsuppdraget och min bedömning är att kvalitativ metod är en lämplig utgångspunkt. 

Bryman (2002) menar att i kvalitativa undersökningar är det deltagarnas perspektiv som är 

utgångspunkten och forskarens uppgift är att vara så lyhörd som möjligt mot deltagarna för att 

ur deras perspektiv uppfatta världen. Enligt Larsson (1986) är själva beskrivandet av 

egenskaper hos något, gestaltandet, specifikt möjligt med kvalitativ metod. 
 

4.2  Fenomenografi 

För att förstå hur mentorsuppdraget uppfattas av mentorer inom lärarutbildningen har 

fenomenografisk metod valts. Denna metod möjliggör redovisning kring variationer av 

uppfattningar inom ett kategorisystem. Fenomengrafin utgår enligt Uljens (1989) från att 

företeelser i vår omvärld kan ha olika betydelse för olika människor och metoden analyserar 

uppfattningar med vilket menas hur vi människor förstår något. Utifrån ordet fenomenografis 

grekiska härstamning betyder begreppet fenomen det som visar sig och grafi beskriva något; 

dvs fenomenografin vill beskriva det som visar sig. Uljens (1989) tolkning är att man 

”beskriver hur något fenomen i omvärlden gestaltar sig för en människa” (s.11). Larsson 

(1986) uttrycker att fenomenografer är ute efter innebörder, kvalitativt skilda innebörder av 

uppfattningar. 

 

Marton (1984) ser två perspektiv kring hur människors uppfattningar kan granskas, första och 

andra ordningens perspektiv. Marton & Booth (2000) beskriver hur världen upplevs av 

människor utifrån första ordningens perspektiv som att ta situationer för givna och inte se 

dem, inte lägga märke till dem. Strävan är att se andra ordningens perspektiv, d.v.s. beforska 

det människor tar för givet och finna det som finns bakom. Det som finns bakom beskrivs 

som den del av erfarandet som inte är lika tillgängligt för reflektion. Larsson (1986) beskriver 

andra ordningens perspektiv som ”hur omvärlden ter sig för människor” (s.12). Det är inte av 

intresse om intervjudeltagarnas uppfattningar är sanna eller falska – det är deras tolkning av 

hur de uppfattar fenomen som forskaren vill komma åt. 
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Uljens (1989) skriver att ”erfarenheten är den grund utifrån vilken uppfattningen skapas och 

att verkligheten konstitueras av uppfattandet” (s.14). Uppfattningarna är ett sätt att skapa 

mening, ett sätt att bilda kunskap, en icke reflekterad bas som bildar en verklighet vi tar för 

given.  

 

Den fenomenografiska ansatsen har en speciell arbetsgång; avgränsning av företeelse, 

intervjuer, utskrift av intervjuer, analys, redovisning i beskrivningskategorier och samordning, 

(Alexandersson, 1984). För forskaren handlar det om att beskriva, analysera samt tolka de 

uppfattningar som kommer till del i intervjuerna. Målet med analysen är enligt Larsson (1986) 

att visa på vilka uppfattningar som finns, variationen, för att ge möjlighet till reflektion som 

kan leda till förändring och större medvetenhet om de variationer av uppfattningar som finns. 

Alexandersson (1994) understryker också variationens betydelse i ansatsen och påpekar även 

att forskningsintresset inte handlar om hur stor andel av individerna som har en och samma 

uppfattning utan istället om vilka uppfattningar som individerna beskriver. I en ständig analys 

kring likheter och skillnader är målet att åstadkomma kvalitativt åtskilda kategorier. Dessa  

beskrivningskategorier är alltså sprungna ur de uttalanden som de intervjuade gjort, enligt 

Larsson (1986).  

 

4.3 Informanter 

4.3.1 Mentorer vid lärarutbildningarna 

Mentorerna vid lärarutbildningarna var under läsåret 07/08 till antalet 66 stycken. Varje 

mentor har ett område bestående av exempelvis några förskolor och någon eller några skolor. 

Mentorerna arbetar till största delen av sin tjänst som lärare i förskola, fritidshem, 

förskoleklass, i grundskolans tidigare år, grundskolans senare år eller gymnasieskolan. 

Resterande del, från 6% till 25% har personen mentorsuppdrag. Inom ramen för detta uppdrag 

ingår bland annat samtal, placeringar av de studerande, träffar med handledare som handleder 

den studerande samt kontinuerlig dialog med programmet. Flertalet av mentorerna vid 

lärarutbildningarna genomgår eller har gått en mentorsutbildning om 7,5 hp och mer än 

hälften av mentorerna har gått utbildning inom IKT. Kontinuerlig fortbildning av mentorerna 

sker även genom föreläsningar och seminarier. Vid de båda lärarutbildningarna har mentorn 

uppdrag både för studenter och handledare i form av samtal och möten men även i grupp i 

form av exempelvis seminarier. Mentor har även uppdrag för kollegor på enheterna genom att 
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de har en informativ, handledande samt stödjande roll. Mentorer bidrar med sina 

professionserfarenheter till de studerande som blivit placerade inom den enhet där mentorn 

har sitt uppdrag. Centrala frågor diskuteras och ett kunskapssökande finns i fokus. 

 

4.4 Urval 

Kriterier för deltagande i studien var att mentorerna skulle ha mentorsuppdrag inom 

lärarutbildningen samt att uppdraget hade pågått under minst ett år. Viss erfarenhet sågs som 

en förutsättning för att kunna bidra till ett så rikt material som möjligt. Mentorernas respektive 

erfarenhet som lärare respektive mentor beskrivs i resultatdelen.  

 

Mentorerna informerades om syftet med intervjun samt dess innehåll och 17 mentorer tackade 

ja till medverkan. (Se även bilaga 3). 

 

Av de 17 mentorerna är sju mentorer vid en lärarutbildning och tio är mentorer vid en annan. 

Dessa två grupper är inte identiska och uppdraget som mentor i de båda programmen ser 

något olika ut. För att studien ska kunna beskriva hur mentorer uppfattar mentorsuppdraget 

bör enligt Larsson (1986) så många olika uppfattningar som möjligt, vaskas fram, eller 

snarare så olika kvalitéer som möjligt av hur mentorskap uppfattas. Mot bakgrund av detta ska 

frågan hur många som bör intervjuas ställas. Min intention var att ”intervjua så många 

personer som behövs för att ta reda på det du vill veta” (Kvale, 1997, s.97). Begreppet 

informant valdes då detta alltmer används inom samhällsvetenskapliga/humanistiska studier.  
 
 
 

4.5  Intervjuer 

4.5.1 Frågor 

Vid kvalitativa undersökningar ligger, menar Bryman (2002), fokus på att formulera öppna 

inledande frågor för att få informanterna att delge sina synsätt och sina uppfattningar. I 

undersökningar inspirerade av fenomenografi varierar enligt Alexandersson (1994) 

intervjuerna från att vara öppna till semistrukturerade. Oavsett vilket så är det av vikt att inte  

ha fasta svarsalternativ och att det inte finns ett uttänkt svarsutrymme hos intervjuaren. Inom 

fenomenografin finns inte ett rätt svar. I den öppna intervjun ges informanten möjlighet att 

själv beskriva innehållet och i den halv- eller semistrukturerade intervjun definierar 
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intervjuaren till viss del frågorna. Bryman (2002) beskriver att intervjuaren följer någon form 

av manus där vissa frågeställningar täcks och där det viktiga är att få informanterna att 

beskriva sin omvärld och att intervjuaren är följsam.  

 

Intervjun i denna studie är av halvstrukturerad karaktär. Tre övergripande frågeområden kring 

uppfattningar valdes vilka inleddes med gemensamma ingångsfrågor som sedan 

kompletterades med följdfrågor (se vidare Intervjuguide bilaga 2.)  

 

4.5.2 Genomförande 

En kritisk punkt vid intervjun är hur intervjudeltagare ser på intervjuaren. Starrin & Svensson 

(1994) menar att intervjuaren måste ha kunskaper om intervjusituationen för att bland annat 

inse betydelsen av sin egen påverkan på intervjudeltagarens uppfattning. Tydlig information 

kring riktlinjer och förutsättningar gavs för att påverka så lite som möjligt även om intervjun i 

sig är en interaktion mellan båda parter. Vid intervjun gavs även muntlig information om att 

alla svar var av intresse oavsett vilken lärarutbildning mentor tillhörde. Min roll under 

intervjun blev novisens – ”jag vet inget men är intresserad av allt du har att berätta”. 

Understrykas bör att jag i rollen som novis måste vara observant på att se informanternas 

perspektiv och försöka vara medveten om det jag ser. Den egna rollen i sammanhanget är än 

viktigare då den kan komma att påverka åtminstone en del av informanterna på olika plan. 
 

En annan kritisk punkt vid själva intervjun kan vara att intervjuaren känner sig osäker eller att 

frågorna landar på ett sätt hos informanten som inte var målsättningen. Detta dilemma 

hanterades genom att genomföra en pilotintervju. Här behövde min förmåga i rollen som 

intervjuare undersökas och utvärderas. Wärneryd (1990) hävdar att varje möjlighet till 

pilotintervju bör tas då det är omöjligt att på förhand förutse allt som kan hända i den reella 

intervjusituationen. Ytterligare syfte med pilotintervjun är att få möjlighet att bearbeta 

frågeställningar, få god uppfattning om tidsåtgången samt få träning på teknisk utrustning.  

 

Exempel på pilotintervjuns vikt återfanns då en av frågeställningarna inte alls ledde till den av 

mig förväntade responsen. Frågan löd: Om du tänker mentorsuppdraget i relation till lärande 

tycker du att du har fått någon kunskap utav att vara mentor som du inte hade förut? 

Informantens svar blev då: 
 

”Nu var det en svår fråga….tystnad… lärande i förhållande till vad ?” 



 22

 

 

Pilotintervjun gav bland annat med hjälp av reaktioner som den ovan, goda förutsättningar för 

att kunna genomföra övriga intervjuer. Larsson (1986) menar att det är först då man kan 

formulera om frågan utifrån hur intervjudeltagaren svarade på första frågan som intervjuaren 

förstår hur den tolkades. Först då ökar möjligheten att få svar på den fråga som man ämnat. 

Frågan kom att omformuleras till: Vad har mentorskapet givit dig? Intervjun gav bättre 

beredskap inför min eventuella påverkan på den ena gruppen av mentorer och informanten 

gav vid pilotintervjun råd kring hur inledningen av intervjun kunde hanteras så påverkan 

minimerades. Intervjun gav även material som kunde användas i studien och informanten har 

i efterhand samtyckt till detta.  
 

Intervjuer gjordes under en månads tid och ägde rum i hemmet, i fält eller på universitetet 

beroende på vilket val informanten gjorde. Inför intervjuerna skickades ett påminnelsemail ut 

för att möjliggöra förberedelse för båda parter och undvika eventuella missförstånd.  

 

Intervjuerna spelades in på bandspelare, sk minidisc och intervjuerna varade mellan 27 och 47 

minuter. Inte i något fall var informanterna svåra att samtala med utan snarare formulerade de 

sig ledigt och med viss tillfredställelse kring sina uppfattningar. Under intervjuerna fördes 

noteringar och i vissa fall även efter intervjun då intressanta synpunkter uppkom. Nyttjandet 

av dessa anteckningar tillstyrktes av informanterna.  

 

4.6 Etiska aspekter 

En viktig utgångspunkt för studien är forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning (www.vr.se) där individskyddkravet är väsentligt. De 

intervjuade måste skyddas mot; psykisk eller fysik skada, förödmjukelse eller kränkning. 

Individskyddkravet uttrycks i fyra allmänna huvudkrav; informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. De två första har beaktats, likaså konfidentialitetskravet 

där ingen läsare ska kunna se vem som har sagt vad utifrån att alla namn är fingerade. Jag har 

även valt att anonymisera de utbildningar som deltar med hänsyn till mina informanter. Jag 

valde att muntligt och skriftligt informera informanterna om de etiska aspekterna samt bad 

intervjudeltagaren att tillstyrka sitt deltagande skriftligt. Minidiscarna med intervjuerna är 

inlåsta och materialet kommer ej att föras vidare.  
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Deltagande i intervju bygger på frivillighet. Förfrågan om deltagande måste därför vara 

mycket tydlig kring syftet med intervjun och i hög grad präglas av att intervjun är frivillig.  

 

4.7 Trovärdighet, noggrannhet och giltighet   

Vad gäller den fenomenografiska ansatsen så handlar frågorna främst om de funna 

kategorierna representerar informanternas uppfattningar och de upptäckter som gjorts i 

materialet ska kunna kännas igen av flera än forskaren själv. Larsson (1986) understryker att 

metoder att hantera kriterierna kring trovärdighet, noggrannhet och giltighet har utvecklats 

och noggranna urval av citat för att läsaren ska kunna följa forskarens slutsatser av materialet. 

Överhuvudtaget måste läsaren kunna följa undersökningens uppbyggnad. Larsson (1986) 

menar att två citat som representerar dels en djupare förståelse av kategorin, dels en 

gränssättning för kategorin kan ge en ännu bättre beskrivning av kategorin och ytterligare öka 

trovärdigheten, noggrannheten och giltigheten. 

 

Uljens (1989) betonar att det inom fenomenografin gäller att finna giltiga och noggranna 

kategorier som tydligt representerar informanternas uppfattningar i så stort hänseende som 

möjligt dock ”mera fråga om att hitta acceptabla, försvarbara tolkningar än om att finna den 

absoluta tolkningen”(Uljens, 1989, s.56). Slutligen menar han att den bild vi får av 

verkligheten ska kunna jämföras med verkligheten för ett trovärdigt resultat. I det bearbetade 

analysmaterialet har utgångspunkten varit att finna så giltiga kategorier för informanternas 

uppfattningar som möjligt. 

 
4.8 Analys 
Intervjuerna har skrivits ut i direkt anslutning till intervjuerna ordagrant med pauser och läten 

som jag upplever framhäver den kommunikation jag och informanten hade. Citaten är 

redigerade i någon mån för att öka läsbarheten och redigeringen av citaten är markerade med 

… 
 

En gemensam nämnare för fenomenografiska undersökningar är att samtliga intervjuer bandas 

för att sedan skrivas ut ordagrant. Hur exakt textunderlaget från de avskrivna ljudbanden återger 

själva intervjusituationen kan variera från undersökning till undersökning. Det generella 

mönstret förefaller dock vara att utskriften är så nära talspråket som möjligt, dvs det innehåller 

inte bara samtliga ord utan även mumlanden och pauseringar. (Alexandersson, 1994, s.124)  
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De 17 intervjuerna har skrivits ut och uppfattningarna definierats. Arbetet med resultatet har 

följt Alexanderssons (1994) fyra faser för analys och tolkning: bli förtrogen med data, se 

likheter och skillnader, redovisa i beskrivningskategorier samt samordna. Citaten är 

anonymiserade och de namn som valts är fingerade. Varje avsnitt har vägledande text, citat 

samt åskådliggörande med figur. Citat har valts för att påvisa hur grundade 

beskrivningskategorierna är. Mentorernas uppfattningar har sammanförts till delar som bildat 

tre beskrivningskategorier där strävan varit att på så tydligt sätt som möjligt skilja dem från 

varandra. Kategorierna har därefter bildat en helhet och min målsättning har varit att den som 

vill följa min ”stig” ska kunna göra det. 

 
 
4.8.1 Tolkning 
 

Redan i intervjusituationen, vilken innefattar både vad som förmedlas och hur det förmedlas, 

kan en första tolkning av intervjuerna ske. Denna intuitiva tolkning kan sedan finnas med som 

ett slags raster när de utskrivna intervjuerna ska bearbetas. (Alexandersson, 1994, s.125) 

 
 
Forskning som präglas av reflektion ger enligt Alvesson & Sköldberg (2008) mer möjlighet 

till förståelse än att beskriva verkligheten genom att fastställa sanningar. Tonvikten ligger här 

på att reflektera kring empiri och dess betydelse samt sina egna tolkningar. En kvalificerad 

metodsyn förespråkas där uttolkaren spelar en viktig roll, liksom uttolkarens interaktion med 

sina informanter – också de uttolkare. Inom kvalitativ forskning spelar forskningsfrågan stor 

roll och bör tänkas igenom noga utifrån vad som är viktigt att studera och inte utifrån 

konventionella uppfattningar. Forskaren bör också noga beakta de förväntningar han/hon bär 

så att inte endast tolkningar görs som bekräftar dessa. Viktigt är även att betrakta all empiri 

som uttryck för specifika kulturella sammanhang från olika sociala miljöer. 

 

Alvesson & Sköldberg (2008) lanserar reflexiv tolkning som fyra tolkningsnivåer; 

interaktionen med empirin, tolkning, tolkning tillsammans med språklig reflektion och 

självreflektion. Relationerna mellan nivåerna betonas och just här, i spänningsfältet mellan 

nivåerna uppstår reflektion. Forskarens egen tolkningsrepertoar problematiseras, d.v.s. 

forskarens möjligheter att göra vissa tolkningar och åsidosätta andra. Här spelar även 

forskarens känslor in. Poängteras görs att bredd och variation finns så att reflektion nås mellan 
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empiri och tolkning. Eftertanke som begrepp är eftersträvansvärt. Begreppet primärtolkningar 

tas upp, såsom råtolkningar, d.v.s. tolkningar som görs innan och under intervjun av 

intervjuaren. Tolkningar av de primära tolkningarna görs därefter medvetet av forskaren som 

inser att möjlighet till andra tolkningar finns. För att förstärka reflexivitetens betydelse, kan 

enligt Alvesson & Sköldberg (2008) med fördel tolknings- och reflektionsarbetet ges mer 

utrymme i forskningstexten, möjligheten finns att högre kvalité uppnås i reflektionsarbetet. 

Vikten ligger i att handskas reflekterande med empirin och orka samt våga föra fram 

mångtydigheten – våga ta perspektiv på sitt eget perspektiv – helt enkelt våga vara 

självkritisk.  

 

 

4.9 Metoddiskussion 
Resultat av studien kommer att påverkas av det urval som gjorts. De mentorer som valt att 

delta är en del av en delvis sammanhållen grupp mentorer och de vill delta i intervjun för att 

de troligen har starka motiv för att delta.  

 

Bryman (2002) betonar intervjuns flexibilitet, att som intervjuare vara medveten om och 

lyhörd inför hur informanten uppfattar frågorna och det som sker under intervjun. Säljö 

(2000) vidgar perspektivet kring intervju då han menar att den intervjuade endast svarar på 

frågan den vill svara på men att den intervjuade är beroende av den sociala interaktionen 

under intervjun. Delvis avgörande är att intervjuaren ofta är dominant genom sin sociala 

status, vilket leder till att den intervjuade lättare svarar än undviker frågan. Här valde jag 

medvetet en roll som novis och betonade detta för informanterna. Bell (1995) beskriver också 

dilemmat kring “gensvarseffekten” vilken gör informanten angelägen om att svara såsom 

han/hon tror att intervjuaren vill ha svar. Bell (1995) betonar vikten av medvetenhet kring 

dilemmat både i och kring intervjun men även vid analysen av data. Björklund (2008) 

beskriver också dilemmat kring människans förmåga att tillmötesgå intervjuarens medvetna 

och omedvetna förväntningar, vilket kan vara styrande i en intervjusituation. I detta 

hänseende kan informanterna ha påverkats men intervjumaterialet ger uttryck för en öppenhet 

som är tydlig och min upplevelse av intervjuerna är att de var frispråkiga. 

 

Melucci (1991) menar att relationen mellan forskaren och informanterna är en del av 

forskningsprocessen. Detta innebär att forskaren bör analysera dels vilka det är som deltar och 

varför de gör det, dels hur relationerna i forskningsprocessen påverkar processen. Det är 
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intressant att fundera över vilka de var som anmälde sig till intervjuerna samt anledningen till 

deras val. De som deltar i min undersökning har haft förväntningar och behov, de är nyfikna 

och intresserade. De ingår i ett nätverk som mentorer där de interagerar och påverkar 

varandra, de engageras i samma frågor. Motivationen att delta kan även utvecklas genom 

interaktion med andra individer. 

 

Ett forskningsmetodiskt dilemma kan vara frågan kring varför 49 tillfrågade personer väljer 

att tacka nej och vad som faktiskt får dessa personer att inte ställa upp för intervju. Av vilka 

skäl väljer människor att tacka nej till att delta i intervjuer? Är de personer som tackar ja mer 

engagerade i sitt uppdrag? Möjligen kan de som anmäler intresse av att delta vara mer 

intresserade av uppdraget som mentor än övriga, men förhållandet kan även tänkas vara det 

motsatta. Brist på tid kan också vara en anledning till att mentor väljer att inte delta.  
 

Svårigheten att dra slutsatser till en annan situation än utforskade fall har många gånger varit 

en kritik mot kvalitativa studier kring generalisering menar Larsson (2005). Detta skulle i så 

fall innebära att intresset för kvalitativa studier helt utraderas. Enligt författaren finns dock 

möjlighet till generalisering även för kvalitativa studier, dels utifrån liknande kontext, d.v.s. 

generalisering är möjlig till de fall där kontexten är liknande, men även utifrån kvalitativa 

intervjuer där målsättningen är maximal variation. Forskaren vill finna den maximala 

variationen i materialet och finna så många kvalitativt åtskilda kategorier som möjligt. 

Variationen förväntas sedan finnas i andra sammanhang och kan således i någon mån 

generaliseras. Generalisering är svår om antalet intervjuer är för få så tillräcklig variation inte 

uppnås. I denna studie har antalet intervjuer varit tillräckligt för att uppnå mättnad vilket 

enligt detta resonemang möjliggör viss generalisering. 
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5 Resultat 
Nedan återges informanternas uppfattningar i abstrakt form i beskrivningskategorier. 

Målsättningen med bearbetningen av det analyserade materialet har varit att få kategorierna  

så tydligt som möjligt skilda från varandra, vilket har varit min strävan. Mentorernas 

uppfattningar tydliggörs med hjälp av citat som är valda att representera tolkningarna. 

Utsagorna har bildat mindre delar, underkategorier, som tillsammans med en sammanfattning 

avslutar varje avsnitt. Underkategorierna har sammanförts till beskrivningskategorier som 

slutligen sammanställts i en gemensam summering. 

 

 

 
 

FIGUR 5  Summering av beskrivningskategorier. 
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5.1 Betydelse genom eget lärande 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 5.1 Beskrivningskategori 1. 

 

 
5.1.1 Synliggöra egen kunskap och erfarenhet 
Avsnittet nedan beskriver mentorernas utsagor kring hur deras kunskaper och egna 

erfarenheter synliggörs. Mentorer uttrycker att de tydligare ser sin kunskap jämfört med 

tidigare och förstår dess värde. De vågar tillvarata sin intuition och deras erfarenheter har fått 

vidare betydelse: 

 
Jag tycker att jag har lärt mig väldigt mycket vad en lärare är. Jag har satt fingret på mig själv, 

min egen kunskap, fått syn på den. Det har varit väldigt utvecklande. Inspiration över både mitt 

jobb som lärare och jag har ju blivit en viktig person, förstå mig rätt. Så både rektorer och andra 

och områdeschefer och det känns som att andra tycker att det är en viktig uppgift och då blir jag 

glad. (Julia – arbetat som lärare i ca 35 år och som mentor i åtta år) 
 

 

Utsagor vittnar även om den motivation och glädje för utveckling som mentorsuppdraget 

innebär. Mentor ges möjlighet till utveckling av sina kunskaper och erfarenheter i en ny 

spännande kontext: 
 

Ja, en väldig fortbildning kan man ju säga [skratt]. Jag har aldrig läst så mycket pedagogisk 

litteratur som jag gör nu och förberett mig, satt mig in i nya saker…jag har jobbat med små barn 

hela mitt liv…men nu är det vuxna och det tycker jag har varit väldigt utvecklande, alltså det här 
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med vuxenpedagogik är väldigt spännande. Det är en väldig kontrast, som jag tycker är 

jätteroligt… Här är det spännande, här är nya som jag inte känner och som jag inte vet så mycket 

om och som inte vet så mycket om mig heller och det tycker jag är kul. Ja, det gillar jag. 

(Annika – arbetat som lärare i ca 30 år och som mentor i fem år) 
 

 

Uppdraget beskrivs även som komplext att ta sig an och in i, osäkerhet i inledningen och hårt 

arbete är andra delar av uppdraget. Vägen kan också kännas ensam att vandra, då uppdraget 

ofta innehas av endast en person på enheten eller i kommunen: ”Roligt att få berätta också 

eftersom jag är helt ensam om uppdraget i kommunen. Min egen rektor undrade vad mentor 

var!” (Estrid – arbetat som lärare i ca 35 år och som mentor i åtta år) 

 

 

Sammanfattning: 

Mentors kunskaper och egna erfarenheter synliggörs och efterfrågas i mentorsuppdraget och 

bidrar till mentors professionsutveckling. Uppdraget kräver hårt arbete på egen hand och 

tillsammans med andra som mentor ofta upplever som meningsfullt och motiverande.  

 
5.1.2 Utöka egen kunskap och erfarenhet 
Avsnittet nedan beskriver mentorernas utsagor kring hur deras kunskaper och egna 

erfarenheter utökas inom ramen för mentorskapet. Mentorerna upplever att deras kunskaper 

och erfarenheter efterfrågas av både studenter och handledare: 

 
…man möter människor som har erfarenheter från olika områden och har gjort saker tidigare 

som jag kan ha glädje av att lära mig och ta del av och så. Utbyta erfarenheter med mina 

erfarenheter och så… Det behöver inte vara problem men saker som dyker upp som jag inte har 

tänkt på tidigare, så jag lär mig hela tiden saker, hela tiden. (Liselotte – arbetat som lärare i ca 15 

år och som mentor i ett år) 

 

 

Mentorerna uttrycker att uppdraget vidgar och ger överblick men att möjligheten till överblick 

har ett pris i att många gånger känna stress och press i uppdraget. Utsagorna vittnar dock om 

att den överblick som mentor får över verksamheten i stort ger positiva effekter, bidrar med 

någonting mer: 

 
Jag tycker det här med att hålla… dels kontakten in med campus, det är att öppna ett fönster lite 

ut. Jag får någonting mer än vad jag skulle få om jag bara var i Närköping, det är viktigt för mig 
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personligen. Men också att jag rör mig runt på kommunens skolor…jag känner till och det 

tycker jag att min egen arbetsplats har nytta av, både att jag är härinne på campus och jag rör 

mig runt i kommunen, man blir ju lite inskränkt när man bara sitter på sitt ställe; ohhh vad vi har 

det besvärligt här, ojojoj, . Då säger jag men snälla ni, ni har inte sett, det är faktiskt, det finns 

andra ställen eller vi är faktiskt ganska duktiga, det här gör vi väldigt bra. Man får inget 

perspektiv, och det tycker jag att jag får, som jag tror att mina kollegor drar nytta av. Man lyfter 

med världen in på något sätt. (Annika – arbetat som lärare i ca 30 år och som mentor i fem år) 
 

 

Ytterligare hjälp med överblick och att se samband får mentorerna genom stöd av varandra i 

olika grupperingar. Mentorerna menar att deras nätverk är ett stöd i processen att utvidga sin 

kunskap och sina egna erfarenheter i uppdraget. Att regelbundet få möjlighet att bolla olika 

delar av uppdraget ger lösningar och arbetsglädje: 
 

Dynamiken som är i den gruppen, med alla mentorerna är ju helt fantastisk och där kan man 

prata om problemen ... och som sagt det är väldigt trevliga möten, det är mycket idéer, man får 

ju väldigt mycket på mötena tycker jag. Både om studenter och överhuvudtaget får man 

inspiration. (Margaretha – arbetat som lärare i ca 33 år och som mentor i fyra år) 
 

 

Uppdraget såsom det är konstruerat med en mentor för flera ingående förskole- och 

skolenheter, liksom mentors kompetens och lyhördhet bidrar även till att synliggöra samband 

i verksamheten, samband som tidigare för mentor inte varit så tydliga: 

 
Jag tror att jag är ganska bra på att lyssna och jag tror att jag kanske har blivit bättre på det och 

försöka reda ut saker och ting som inte fungerar kanske…man förstår samband på ett annat sätt 

tror jag nog. (Bodil – arbetat som lärare i ca 25 år och som mentor i fem år) 
 

 

 

Mentors möjlighet att se samband kan direkt påverka verksamheten då mentor genom sitt 

uppdrag och sin egen initiativkraft kan initiera utvecklingsmöjligheter på enheten.  

 

Sammanfattning:  

Genom att samband synliggörs och mentor får en möjlighet till överblick av verksamheterna 

och dess organisation utökas mentors kunskaper och erfarenheter.  Detta kan bidra till 

mentors ökade förståelse för organisationen förskola-fritidshem-skola men även för sin egen 

roll och andras i sammanhanget. Den ökade förståelsen gäller även utbildningen på campus. 

Möjligheten i uppdraget att se samband gör mentor till en aktör för utveckling av enheten. 

Andra mentorer bidrar också till mentors utökade kunskap och erfarenheter. 
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5.1.3 Ifrågasätta egen kunskap och erfarenhet 
Avsnittet nedan beskriver mentorernas utsagor kring hur deras kunskaper och egna 

erfarenheter ifrågasätts. En del av mentorernas uppfattningar åskådliggör att de med hjälp av 

dialog och reflektion på egen hand och tillsammans med andra får en djupare insikt och 

kunskap kring lärande och verksamhet: 
 

Där kan man även i smågrupperna prata om de problem vi har. Man kan inte få någon lösning på 

dem men man kan ändå diskutera det. (Margaretha – arbetat som lärare i ca 33 år och som 

mentor i fyra år) 
 

 

Mentorernas utsagor kring reflektion synliggör ökat lärande, ökad självinsikt och 

självständighet, en känsla av att klara sig på egna ben i ett uppdrag som man är ensam om på 

sin enhet. Reflektionen har även fler dimensioner, mentorerna tar även upp de sätt som de 

granskas på – har de den kompetens som behövs? Duger de? Klarar de uppdraget? 

Mentorernas uppfattar att de granskas av kollegor och de studerande i sin roll som mentor 

utöver det verksamhetsområde de själva har kompetens för: 

 
Det enda sättet att få det att funka, för jag känner mig inte trovärdig om jag går in på lågstadiet 

och börjar diskutera med någon handledare hur de ska vara, så det funkar ju bättre för Elisabeth. 

(Anders – arbetat som lärare i ca 35 år och som mentor i nio år) 

 

 

Granskningen är än mer omfattande. Mentorerna är också sina egna granskare och som 

sådana kritiska granskare. De är i rollen som mentor angelägna att göra ett så gott arbete som 

möjligt. Vissa utsagor visar inledningsvis på en rädsla för uppdraget, en rädsla som kan 

härledas till osäkerhet: ”Man är rädd. I början är man väldigt rädd att göra fel.” (Sofia) 

Mentorernas utsagor påvisar även att de i uppdraget utsätts för kritisk granskning av de 

studerande. En granskning de kanske inte var helt förberedda på. Mentor måste våga 

ifrågasättas och kunna hantera kritik konstruktivt: 

 
Jag bemötte studenterna på ett sätt och blev bemött på ett annat. Jag fick inte riktigt ihop det, jag 

kunde inte förstå varför jag blev bemött på ett annat sätt. Ifrågasatt på ett sätt som jag inte var 

van vid tror jag också… (Annika – arbetat som lärare i ca 30 och som mentor i fem år) 
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Flera mentorer uttrycker en stolthet över sin kompetens i uppdraget. Denna stolthet bidrar till 

ett upplevt ökat självförtroende. Det ökade självförtroendet kan även i vissa fall 

uppmärksammas av andra: 
 

Jag har fått jättemycket mer självförtroende. Peter, min man han säger att jag kör bil på ett annat 

sätt nu och ungefär så är det, skratt. Att jag törs yttra mig på ett annat sätt i olika sammanhang, 

jag har växt alltså. (Ingela – arbetat som lärare i   ca 25 år och som mentor i fem år) 
 

 

Stoltheten måste dock bäras med ödmjukhet, inte minst mot den egna verksamheten där risk 

annars finns för sämre relationer. Mentor behöver vara lyhörd och visa respekt mot sina 

arbetskamrater: 

 
Jag bär med mig omvärlden hem. Sedan kan jag ju inte hålla på hela tiden, för då blir kollegorna 

lite trötta på en om man talar om allt, man får passa sig så man inte blir någon messerschmitt, 

utan jag måste dela med mig när det finns behov av det och av det kollegorna vill ha. (Annika – 

arbetat som lärare i ca 30 och som mentor i fem år) 
 

 

 

Uppdraget har gett mentorerna nya utmaningar. En av utmaningarna är att reflektera kring sig 

själv och egna insatser. Med hjälp av kritik och beröm inom ramen för mentorskapet har 

uppdraget bidragit till att mentor når ökad självinsikt: Mentors mod att anta utmaningar och 

egen reflektion kring uppdraget är av yttersta vikt för att nå vidare och kunna utvecklas: 
 

Studenterna ser ju mig som en mera myndighets, en lärare med stort L, någon som ska bedöma 

dem och det var för mig en överraskning, det kan jag säga. Nu har jag lärt mig att förstå det. 

(Annika – arbetat som lärare i ca 30 och som mentor i fem år) 

 
 

Mentor reflekterar kring den makt som han/hon besitter utifrån placeringar av studerande i 

verksamhet som mentor gör och de omdömen kring de studerande som diskuteras både med 

de studerande själva och andra. 
 

Sammanfattning: 

Mentorsuppdraget innebär ett ifrågasättande av kunskaper och egna erfarenheter både av 

mentorn själv men också av de studerande och kollegor exempelvis i form av granskning. 
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Ifrågasättandet kan bidra till viss rädsla och tvivel kring egen förmåga. Genom egen reflektion 

och tillsammans med andra kan ökad självinsikt och stärkt självförtroende uppnås hos mentor. 

Mentorsuppdraget är också ett uppdrag med makt som krävs reflektion kring. 

 

 

 

5. 2 Betydelse genom länkat lärande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGUR 5.2  Beskrivningskategori 2 – gäller både länkat lärande mellan institutioner och mellan aktörer. 
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uttrycker det: ”Jag håller kommunen informerad om våra studenter och våra studenter 
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verksamhet – informationen skapar ett ”vi”. Vikten av samarbete mellan kommun och 
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universitet där mentors uppdrag blir en tydlig del som länk mellan universitet och kommun 

betonas av mentorerna: 

 
Jag är utsedd av campus, men arbetar för Norrbys kommun också. Jag arbetar för campus och 

Norrby kommun där de samverkar kring att ta emot studenten, som kommer ut på vfu. Mitt 

uppdrag är att ta hand om studenterna som kommer ut, skaffa fram handledare så de har bra 

platser, vara kopplingen mellan campus och kommunens handledare men också studenterna. 

Någon slags kanal som sköter informationen mellan. Kring det är det uppgifter som campus 

kräver att jag utför, men också en del som kommunen vill ha, lite servicejobb kan man säga. 

(Annika – arbetat som lärare i ca 30 och som mentor i fem år) 

 

 

En annan del av uppfattningarna förmedlar mentors roll kring att knyta samman universitetets 

och kommunernas verksamheter och synliggöra samarbetet. Uppdraget kan komma från 

universitetet kring ett samarbete i fält:  
 

 

Vi har seminarier då vi träffar hela studentgrupperna tillsammans med tutor*…Dagarna som vi 

ordnar  brukar jag kalla för studiedagar för studenterna och då använder jag mig av kontakter jag 

har här. Personer jag vet är duktiga på de här frågorna vi ska ta upp och diskutera, det vi får i 

uppdrag från universitetet vad de här dagarna ska handla om. (Estrid – arbetat som lärare i ca 35 

år och som mentor i åtta år) 

 

* lärare på universitetet kopplade till en specifik studentgrupp 
 

 

Uppdraget kan även komma från kommunen kring ett gemensamt samarbete på campus inom 

ramen för exempelvis examensarbeten. 

 

Sammanfattning: 

Mentors uppdrag som länk för information samt möjliggörande för samarbete mellan 

universitet och kommun bidrar till ett länkat lärande mellan dessa institutioner. Mentor bidrar 

till att båda verksamheterna får del av varandras kompetenser och möjligheter.  
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5.2.2 Länka verksamhetsförlagd utbildning  
         och campusförlagd utbildning 
Avsnittet nedan redogör för mentorernas utsagor av mentorskapet som en länk mellan 

verksamhetsförlagd utbildning och campusförlagd utbildning. Bland uppfattningarna i 

materialet kring mentorskap och samarbete kan ses att mentor representerar två fält; dels den 

verksamhetsförlagda delen av utbildningen, vfu, men även den campusförlagda delen av 

utbildningen, cfu. Mentorerna ser sig själva som en länk mellan de båda fälten och deras 

kompetens och verksamhetsanknytning är av vikt för utbildningen och den personal som 

enbart arbetar med cfu. Mentor har i sin egen verksamhet, oberoende om det är förskola, 

fritidshem eller skola, en tydlig förankring. Mentorernas utsagor synliggör att de känner sig 

stolta över sin roll som lärare samt över att vara en länk från och till verksamheten. De känner 

också att de har ett starkt förtroendekapital tack vare sin aktuella kunskap och erfarenhet av 

dagens verksamhet; något som uppskattas av både de studerande och handledarna, men även 

av den personal som arbetar med den campusförlagda utbildningen:  

 
När jag gick utbildningen så kom det metodiklektorer farande, som inte hade inte aning om hur 

det fungerade på skolan, vad som fanns och så. De visste rätt mycket om utbildningen, men det 

var inte riktigt insatta i skolan så det är ju bättre att ha någon som liksom är insatt. (Anders – 

arbetat som lärare i ca 35 år och som mentor i nio år) 
 

 

Mentor finns representerad vid och utvecklar flera typer av möten. Möten med handledare där 

mentor är ledare för diskussion kring uppdraget. Möten med personal på cfu där mentor ingår 

i kursteam för utveckling av kurser. Möten med mentorer där syftet är att delge varandra 

erfarenheter och kunskaper kring uppdraget samt att påverka dels vfu men även cfu. De möten 

som mentor allra mest deltar i är möten med de studerande. Det kan vara av individuell 

karaktär i form av samtal med student kring den kommande professionen, utbildningen och 

framtiden. Det kan vara av annan individuell karaktär då den studerande påkallar samtal för 

att diskutera ett bekymmer. I vissa fall kan denna typ av möte leda till ett trepartsamtal 

tillsammans med student och handledare; där mentor är mötesledare och diskussion kring den 

studerandes utveckling och bedömning förs. Här kan också handlingsplan för den studerande 

och handledarens arbete komma att skrivas. Ytterligare en typ av möte för mentor är olika 

typer av seminarium – seminarium som kan äga rum både i vfu och cfu: 
 

Dagarna när studenter funderar på ett dilemma och skriver ner som en kursuppgift och har med 

sig när vi träffas i grupper om 6-8 stycken tillsammans med tutor, då har vi förmånen att få vara 
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med och där man då kan lägga upp det här som ett lärande samtal, där tutorn kopplar till 

forskningen och jag är praktikern och det är otroligt intressant. (Anna  – arbetat som lärare i ca 

30 år och som mentor i åtta år) 
 

 

Mentorer är i högsta grad nätverksbyggare. Nätverksbyggandet är en viktig del för 

mentorernas möjligheter att hantera sina uppdrag. Mentorerna menar att de i sina uppdrag 

möter många olika människor och att dessa möten ger förutsättningar för utveckling och 

lärande. Mentorsuppdraget bygger på att mentor förmår bilda ett nät av kontakter och där 

mentor uttrycker sin egen placering och funktion som: 

 
Det är väldigt mycket kontakt med människor på olika nivå. Det är ju perioder som jag kan 

känna att jag är stressad utav det här, eftersom det är alltid kan bli problem när man har med 

människor att göra och det är saker man måste lösa och man måste vara smidig och man måste 

vara diplomatisk och allt det här – det ska funka. Så det gäller att ha lite fingertoppskänsla. 

(Estrid – arbetat som lärare i ca 35 år och som mentor i åtta år) 
 

 

Många mentorsutsagor understryker att den personliga kontakten inom de olika nätverken är 

central. Den personliga kontakten underlättar dialog och ger möjlighet till utvärdering, 

utveckling och problemlösning. Svårigheter att uppnå personlig kontakt finns då enheterna är 

många: 

 
Jag sitter mitt i och håller i alla trådarna. Både till alla studenterna och till handledarna…Jag tror 

att problem som finns kommer inte alltid fram när man inte får den personliga kontakten. Men 

det kan man inte göra någonting åt alla gånger för kommer de inte till mig så kommer de inte, 

men jag springer inte och jagar folk. (Margaretha – arbetat som lärare i ca 33 år och som mentor 

i fyra år) 
 

 

Mentor kan ta del i och finns med i två verksamheter som en länk mellan vilket möjliggör att 

mentor kan bidra till utveckling inom utbildningen. Mentor ser deltagandet i vfu och cfu som 

en möjlighet att få påverka och utbilda framtida lärare. Flera utsagor vittnar om att 

möjligheten att påverka upplevs som reell och vissa mentorer känner sig som en specifik länk 

mellan utbildning och övriga mentorer. De har då ett specifikt ansvarsområde vilket gör att de 

även är en länk från övriga mentorer in i utbildningen. De upplever att de har en tydlig 

möjlighet och ett tydligt uppdrag att påverka: 
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…vi är ju som sagt länken mellan lärarutbildningen och jag känner också att jag tycker det är 

värdefullt, vi får vara med och påverka lärarutbildningen. Vi som mentorer blir faktiskt 

tillfrågade, vad tycker ni om den här förändringen vi har tänkt att göra, och hur tycker ni att den 

här förändringen blev ?  Och det tycker jag är jättevärdefullt och det är det som är så roligt tycker 

jag att man känner att man har en , man har inte ett ben härinne, det har man ju  verkligen inte, 

men en fot i dörrn kanske. (Ulrika – arbetat som lärare i ca 10 år och som mentor i två år) 
 

 

Mentors bidrag till utveckling av verksamhet sker dock inte enbart inom utbildningen. Deras 

erfarenheter i mentorsuppdraget samt det ökade självförtroende detta fört med sig kan också 

bidra till att de blir efterfrågade och vågar tacka ja till andra uppgifter inom enheten där 

mentor har sin anställning.  
 

Det tror jag studenterna har banat väg för, för nu har jag till och med haft mattekurs för lärarna 

på min enhet och mycket hårt ifrågasatt vad de håller på med och inte blivit ihjälslagen och det 

skulle jag ju inte ha vågat tidigare. (Anders – arbetat som lärare i ca 35 år och som mentor i nio 

år) 
 

 

Mentor blir här en länk som kompetensutvecklare mellan vfu och cfu. 
 

Sammanfattning:  

Genom att vara en länk mellan den verksamhetsförlagda och den campusförlagda 

utbildningen bidrar mentor till båda verksamheterna. Mentor blir en förtroendeingivande 

representant inom utbildningen som representerar dagens förskola, skola och fritidshem men 

också lärarutbildningen. Uppdraget som mentor inom både verksamhetsförlagd och 

campusförlagd utbildning bidrar till utveckling av andra och mentor själv liksom utveckling 

av olika verksamheter. Mentor upplever personligen påverkansmöjligheter på flera plan. 

Studien pekar på att rollen som länk möjliggör förändringsarbete och lärande. Mentors 

möjlighet att bygga nätverk är avgörande för uppdraget som mentor och länk mellan vfu och 

cfu.  

 
 

5.2.3 Länka student och handledare 
Begreppet länk synliggörs i flera av utsagorna och mentor ser sig som en kontaktyta mellan 

olika institutioner och aktörer, i detta fall mellan student och handledare:  
 

Studenterna får ett ansikte på en människa som de sedan kanske inte träffar förrän senare, men 

jag skickar ut ”hur går det mejl” emellanåt, bara en öppen fråga till dem, så de känner att 
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mentorn lever och vill veta om de lever. En viktig kontakt, en länk, en viktig länk. (Liselotte – 

arbetat som lärare i ca 15 år och som mentor i ett år) 

 
I materialet syns utsagor kring det bidrag mentor ger till olika aktörers samarbete. Ett exempel 

är samarbetet mellan student och handledare. Mentor ger möjligheten till ett bättre samarbete, 

genom att vara en länk mellan båda parter och arbetar med att förankra utbildningens 

intentioner hos både student och handledare: 
 

Mycket om stöttning för studenterna att de ska känna att det är mig de kan vända sig till, i frågor 

som rör både vfuplatsen men också lärarutbildningen… Det är likadant mot handledarna att jag 

ska hjälpa till att ge dem den information och framförallt att hjälpa dem hitta den informationen 

själva. Sedan kan jag också hjälpa dem att söka vidare information inför att studenterna kommer. 

Mycket tycker jag handlar om information och knyta kontakt och att upprätthålla en dialog med 

både studenter och handledare.…(Johanna – arbetat som lärare i ca 12 år och som mentor i ett 

år) 
 

 

Flera uppfattningar kan även ses kring mentors roll att som länk bidra med kompetens. Ett 

exempel är den kompetens som mentor erhållit genom utbildning men även genom egna 

erfarenheter av mentorsuppdraget. Erfarenheter som givit en bas för mentor och som via 

samtal kan tillföra kompetens för den studerande men även som i exemplet nedan för 

handledaren: 

  
När en student kommer bli underkänd stöttar man och hjälper den handledaren och lyfter frågan 

och diskussionen mellan campus, mig och handledare, så att man hjälpas åt att ta svåra beslut. 

(Annika – arbetat som lärare i ca 30 och som mentor i fem år) 
 

 

Då bekymmer uppstår mellan student och handledare finns mentor till hands för att som 

samtalsledare hantera problemet och bidra med sin erfarenhet och kunskap. Mentor fungerar 

också som samtalspart då handledare tvivlar eller tvekar i sitt uppdrag. Vid olika tillfällen 

tillkallas mentor då bekymmer uppstått i verksamheten i relationen mellan student och 

handledare. Den studerande kan kontakta mentor för dialog kring relationen och även 

handledaren kan kontakta mentor för att få samtal med den studerande, sk trepartsamtal. 

Mentor fungerar då som länk för att hantera problem: 
 

Då det blir dilemman att studenter inte fungerar så är det vi som tar i det och åker ut och har 

samtal och träffar student handledare och försöker reda i det. (Julia – arbetat som lärare i ca 35 

år och som mentor i åtta år) 
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Mentor måste i dessa situationer använda sig av sina egna kunskaper och erfarenheter men 

även reflektera själv och tillsammans med andra mentorer. Bekymren kan vara av allvarligare 

art, då exempelvis relationen mellan student och handledare havererat. Mentor kan då bistå 

med hjälp för byte av vfuplats. Ytterligare problem kan vara då inte tillräcklig kvalité uppnås 

av handledaren i relation till den studerande. Mentors uppdrag blir då att finna både en 

kortsiktig och långsiktig lösning för den studerande och kommande studerandes bästa: 
 

Kanske det svåraste är när studenter kommer och inte är nöjda med sina handledare. Det jag 

tycker är svårt att ta i är om de inte har känt sig välkomna, det är det här med känslan som jag 

själv vill ha med studenterna, när den inte funnits hos handledaren då blir man ju skitbesviken. 

Den handledaren vill man ju plocka bort eller ha ett ordentligt samtal med. De ska kanske ta en 

paus i att vara handledare tycker jag, vara så ärliga mot sig själva och mot mig. (Johanna – 

arbetat som lärare i ca 12 år och som mentor i ett år) 
 

 

Som länk mellan student och handledare kan mentor få hantera kollegor som inte klarar av sitt 

handledaruppdrag på ett professionellt sätt. 

 

Sammanfattning: 

Mentor som länk mellan student och handledare bidrar med kompetens och kontakt för 

utveckling. Mentorsuppdraget tillför kunskap och erfarenhet för att ytterligare förbättra 

samspelet mellan handledare och student. Att finnas som länk mellan student och handledare 

ställer krav på mentor att vara en god problemhanterare. I mentors ansvar ligger att för de 

studerande finna både kortsiktiga och långsiktiga lösningar.  

 
 
5.2.4 Länka student och rektor 
Avsnittet nedan redogör för mentorernas utsagor av mentorskapet som en länk mellan student 

och rektor.  
 

En grupp utsagor handlar om den kvalitetshöjning som enheten kan få av mentorskapet. 

Mentors bidrag kan vara placeringar av flera studenter på enheten, möjligheter till fortbildning 

av handledare samt möten för att diskutera pedagogiska frågor som rör utbildning och vfu. 

Ytterligare möjlighet till kvalitetshöjning är att mentor ger rektor möjlighet att via mentors 
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kontakter marknadsföra professionen och sin enhet, men även ge rektor möjlighet till input 

från de studerande: 
 

Jag har faktiskt planerat till nästa år att jag ska ta med rektor när jag har förskolestudenter som 

går tredje året, så att han kan berätta om hur man söker jobb, han är mycket bra. (Margaretha – 

arbetat som lärare i ca 33 år och som mentor i fyra år) 

 

 

Mentorerna skapar länkar mellan dem själva och de rektorer som finns på enheterna. 

Möjligheterna som ges till dialog kring handledare och studenter bidrar till att ytterligare 

kvalité erhålls här. Dialog mellan student och rektor skapas svårligen utan den länk som 

mentor utgör för enheten då avståndet mellan student och rektor kan upplevas som långt. 

Mentor lyckas dock skapa nätverk som möjliggör diskussion av vissa studentproblem med 

den högst ansvarige på enheten: 
 

Det var ett problem i förskolan och då tog jag med den rektorn i det. Studenten fick prata med 

rektorn om det här och tala om det här bekymret själv och då går det bra för då blev det ju 

personlig kontakt. (Margaretha – arbetat som lärare i ca 33 år och som mentor i fyra år) 
 

 

Mentorernas uppfattning är att mentorskapet bidrar till en kvalitetshöjning i framtiden då de 

studerande exempelvis gör sina examensarbeten på enheterna. Mentorerna kan då länka en 

förfrågan från rektor om att få forskning genomförd på enheten till campus där intresserade 

studerande, men även annan personal sedan kan ta kontakt. Mentor har kännedom om de 

studerande, deras utbildning och kvalifikationer vilket kan efterfrågas av rektor vid intervjuer 

av ny personal: 
 

Men det är mycket vidare än så egentligen, det som det också kan ge andra är bra kollegor för att 

vi får jättefin kontakt med lärarutbildningen och framtida kollegor. I och med att vi har det här 

uppdraget och i och med att jag är mentor så kan jag faktiskt, om rektorerna vet vad det är de är 

ute efter, ha en dialog om det …och sedan att rektorerna bara får ut studenterna gör att det är 

lättare för studenterna att söka arbete på den här skolan, så småningom kanske man har gjort ett 

gott intryck. På det sättet kan man också borga för att man får bra framtida kollegor. (Johanna – 

arbetat som lärare i ca 12 år och som mentor i ett år) 
 

 

Med mentors kunskap som länk kan kvalitetshöjning vid personalrekrytering uppnås. 
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Sammanfattning: 

Mentor lyckas länka samman rektorer och studenter. Mentorsuppdraget som en länk mellan 

student och rektor bidrar till problemlösning och insikt i varandras verksamhet men också till 

att enheterna kan uppnå högre kvalité vad gäller verksamhet och personal.  
 

 

5.3 Betydelse genom villkor för lärande 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGUR 5.3  Beskrivningskategori 3. 
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panik, det här får jag inte till, och så när det löser sig då, det är en lustkänsla, för det löser sig ju 

alltid för eller senare. (Lena – arbetat som lärare i ca 15 år och som mentor i ett år) 

 

 

Det administrativa arbetet kräver mycket arbete som till stor del sammanfaller med 

inledningen av läsåret i skolor och förskolor: 
 

Det är tungrott när allt det här kommer på en gång. När kurserna ska starta, när det här ska ut 

och allt är nytt i skolan, det är nytt läsår, då är det tungt. Alltså vad jag menar med tungt, svårt, 

jobbigt. Tråkigt det är det ju inte! Det bara mycket jobb. (Sofia – arbetat som lärare i ca 40 år 

och som mentor i 11 år) 
 

 

I vissa delar av arbetet är mentor beroende av vfukoordinator, dvs den person som arbetar 

med samordning av programmets alla vfu-platser, men även av andra mentorer och de 

studerande. Vissa studerandes sena kontakt kan stressa mentor och bidra till att arbetet med 

administration blir mer krävande än vad mentor önskar: 
 

Det är studenter som hör av sig väldigt sent, som inte riktigt respekterar vad vi har för 

tågordning. De kan mejla någon vecka innan och undra om jag har en plats åt dem på måndag. 

Det är ett stressmoment. (Anna – arbetat som lärare i ca 30 år och som mentor i åtta år) 
 

 

Tillsammans organiserar mentorerna möjligheter för de studerandes vfuplaceringar och inte 

minst för att student och handledare ska finna vägar till både enskilt och gemensamt lärande. 

Mentorerna upplever starkt sitt eget bidrag till skapandet av dessa möjligheter. 

 

Sammanfattning:  

Placeringarna och administrationen är del av det ramverk eller det organiserade som krävs 

för att mentor ska kunna skapa förutsättningar för att hantera uppdraget. Den administrativa 

delen är tidskrävande. Mentor organiserar för att alla aktörer, studenter, handledare, mentorer 

och lärare ska kunna få så stor nytta som möjligt av varandra. 

 
 

5.3.2 Skapa verktyg för lärande  
Avsnittet nedan beskriver mentorernas utsagor kring hur verktyg skapas för lärande. Här 

synliggörs de aktiva handlingar som mentorerna utövar för att hjälpa och utveckla studenter, 

handledare och mentorer. Mentors uppdrag blir ett stöd på flera olika sätt och ges till många 
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olika aktörer. Ett exempel är mentors stöd till handledarna. Mentor blir ett bollplank för 

uppdraget och hjälper handledarna att synliggöra sin kunskap som handledare. Synliggörandet 

hjälper även handledarna att utveckla och formulera sina kunskaper och erfarenheter som 

lärare. Mentor kan hjälpa dem lära vidare: 
 

Jag kan få mina kollegor att känna sig stärkta. De kollegor som känner att, men vad har jag att 

ge?  Jag säger att du har väldigt mycket att ge och du måste du hela tiden ifrågasätta dig själv. 

För studenterna frågar : varför gör jag så här?  Ja, vad gör jag det för? För att jag alltid har gjort 

det eller för att… Jag kan hjälpa handledarna att sätta fingret på deras kunskap… jag kan 

påverka att dem att ta emot studenter så kan jag hjälpa dom att plocka fram sina kunskaper och 

det kan få dem att känna: oj ! Vad mycket jag kan som jag inte visste! (Julia – arbetat som lärare 

i ca 35 år och som mentor i åtta år) 
 

 

Ett andra exempel är mentors stöd till andra mentorer. Nya mentorer lär av mer erfarna och 

de erfarna kan känna att de stödjer andra. Ett tredje mycket viktigt stöd för den studerande är 

det välkomnande stöd som ges av mentor. Den studerande ges här en första plattform att utgå 

ifrån, där trygghet och positiv anda är en viktig utgångspunkt. 
 

Jag har skickat mejl till studenterna och talat om att nu har du fått den här handledaren och sedan 

så har jag träffat studenterna. Förstaårsstudenterna träffar jag alltid precis när de kommer så det 

har någon sorts välkommande funktion och det försöker jag alltid göra. (Bodil – arbetat som 

lärare i ca 25 år och som mentor i fem år) 
 

 

Samtalet är en viktig del av mentorernas verktyg för lärande – kanske speciellt samtalet där 

mötet sker öga mot öga:  

 

Jaaa…jag kan komma i nära samtal om tankar runt och kring jobbet med människor , att jag får 

tag på dom, att det blir ett förtroende mellan oss, jag känner att jag har goda relationer. (Susanne 

– arbetat som lärare i ca 30 år och som mentor i 10 år) 

 
 

Samtalen handlar mycket om tal men en annan viktig utgångspunkt i dem är lyssnandet. 

Utsagorna förmedlar i stor omfattning mentors bidrag genom att lyssna. Samtal är  

betydelsefulla och krävande inslag när den studerande inte har lyckats under sin 

verksamhetsförlagda utbildning. Att vara tydlig och våga förmedla misslyckande i samtal på 

ett konstruktivt sätt upplever många mentorer som svårt: 
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Allra svårast är de möten med studenter som det inte går bra för. När man ska ha samtal och 

känner att det inte fungerar och hur man ska förbereda sig för de samtalen. (Ida – arbetat som 

lärare i ca 27 år och som mentor i fyra år) 
 

 

Ytterligare en del av mentorernas utsagor påvisar ett samarbete i förtroende där mentorernas 

förtroende och tillit till sina handlare är mycket stort: 
 

Jag har mycket professionella handledare. Kommer de till mig med en fråga så har de grunnat på 

den länge och bearbetat den själva och kan ha sållat bort många. Så med de frågorna som de 

kommer med vill de verkligen ha stöd och hjälp och de går oftast nöjda ifrån mig. De vet att de 

kan ställa en massa frågor om allt och inget…Så vet de också, i alla fall de som är närmast mig 

när det kommer pedagogiska diskussioner i allmänhet, men jag har hört på campus, jag har läst 

eller den kursen och då lyssnar dom på vad jag säger… (Sofia – arbetat som lärare i ca 40 år och 

som mentor i 11 år) 
 

 

Samarbete i förtroende kräver dels att mentor själv är en förtroendefull person som är lyhörd 

och förmår samspela, dels att mentor hanterar andra med respekt, att mentorskapet utövas på 

samma spelplan med lika villkor: 
 

Som mentor i alla möten man har vare sig via mail eller telefon eller personlig kontakt när de har 

alltifrån den allra minsta fråga, så hoppas jag att det ger studenterna känslan av att de är lyssnade 

på och att dom har möjlighet att få hjälp. (Liselotte – arbetat som lärare i ca 15 år och som 

mentor i ett år) 

 

Mentorerna använder i hög utsträckning sig själva som verktyg för lärande. 
 

Sammanfattning: 

Stöd, samtal och förtroendefullt samarbete är en del av de verktyg som finns för att utveckla 

studenter, handledare och mentorer. Dessa verktyg är viktiga för att utvecklas vidare och 

tillsammans. Arbetet kan för mentor vara mycket utmanande och den kommunikativa 

förmågan är av stor betydelse.  

 

 
5.3.3 Finna arenor för lärande 
Ytterligare en förutsättning för utövande av mentorsuppdraget är varierande mötesplatser 

samt att mentor förmår hantera dem. Mentorerna är medvetna om vikten av mötesplatserna 

och deras egen del i processen kring mötet: 
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Jag verkar på många olika arenor både i skolan och på förskolan och här på campus och gillar att 

vara på många arenor. (Sofia – arbetat som lärare i ca 40 år och som mentor i 11 år) 
 

 

De arbetar själva aktivt och målmedvetet för att finna olika arenor: ”Alltså det handlar ju om 

att jag som mentor rör mig på många olika arenor för att det ska bli möten.” (Sofia) 

 

Platserna kan vara av fysisk karaktär, antingen inom ramen för den verksamhetsförlagda delen 

av utbildningen eller inom ramen för den campusförlagda. Den fysiska platsen kan se olika ut 

och platsen behöver inte alltid vara av rumsliknande karaktär: 
 

 

Pusselbitarna ramlade ihop, det är så många delar som man inte tänker på. Där stod vi alltså på 

gården och redde ut en mycket viktig sak. Om jag inte hade kommit, hade det inte blivit av och 

därför tror jag att man inte ska ha för stora eller för många enheter, för det blir inga möten då. 

(Sofia – arbetat som lärare i ca 40 år och som mentor i 11 år) 
 

 

En annan uppfattning speglas i de personella mötena. Möten äger rum på platser där specifika 

personer finns och möjligheter till samtal ges med studenter, handledare, mentorer, lärare och 

rektorer. Möten kan då ske för flera aktörer samtidigt: 
 

En handledare sa på en av handledarträffarna jag hade i höstas: den här studenten han vet inte 

hur man gör när man är vuxen utan han plöjer rakt in i barngruppen... Jag träffade studenten 

sedan på ett seminarium så då lyssnade jag och tittade jag på honom och så, kände av honom 

och det märktes ju att han var lite speciell och sen pratade han med mig efteråt dessutom. 

(Margaretha – arbetat som lärare i ca 33 år och som mentor i fyra år) 
 

 

Sammanfattning:  

Mentorerna uppfattar att mentorsuppdraget kräver och finner arenor för att kunna utövas. 

Arenor som blir plattformar för vidare möten och utveckling. Mentorernas egen 

initiativförmåga, medvetenhet och tillgänglighet är central för att möjliggöra lärande och de 

lyckas olika beroende på hur väl de finner fysiska och personella arenor.  
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5.4 Summering av beskrivningskategorier 

I resultatarbetet syns tre tydliga kategorier kring mentors uppfattningar av deras uppdrag. 

Summeringen är av intresse i förhållande till mentorsuppdraget som företeelse och består av 

olika uppfattningar av samma innehåll. Uppfattningarna är av andra ordningens perspektiv, 

d.v.s. vad något uppfattas vara och mentorernas olika uppfattningar är utgångspunkten för 

studien, Uljens (1989). 
 

Kategorierna är kvalitativt åtskilda då lärandet sker inom tre definierade olika områden; 

betydelse genom eget lärande, betydelse genom länkat lärande samt betydelse genom villkor 

för lärande. Dessa kategorier bedöms som jämbördiga. Beskrivningskategorierna syftar inte 

till att rada upp uppfattningar av mentorsuppdraget, inte heller förklara, utan snarare att 

relatera uppfattningar till varandra och påvisa den variation av uppfattningar som finns inom 

ramen för varje beskrivningskategori, Uljens (1989).  
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6  Diskussion 
 

Studien syftar till att synliggöra hur mentorer i lärarutbildningen uppfattar mentorsuppdraget 

och dess betydelse. Målet har varit att i resultatet beskriva variationer i mentorernas 

uppfattningar och studien kan även möjliggöra ökad förståelse kring mentorsuppdraget i 

lärarutbildningen. 

 

 Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

• Vilka uppfattningar har mentorer i lärarutbildningen av vad mentorsuppdraget är? 

• Hur uppfattar mentorer mentorsuppdragets betydelse för dem själva och för andra 

aktörer i den verksamhetsförlagda utbildningen?  

 
Vid studier som genomförts med fenomenografisk metod har kritik framförts utifrån om 

forskaren har tillräcklig innehållskompetens för att tolka resultatet. I mitt fall har möjligen 

förhållandet varit det motsatta då motivet till studien delvis finns i min egen yrkesvardag.  

Diskussionen kommer att ta upp både resultatet av studien och reflektion samt dialog kring 

teori men även frågeställningar som väckts utifrån resultatet. 

 

 
 
FIGUR 6  Utfallsrum med tre definierade beskrivningskategorier. 
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6.1 Mentorsuppdragets möjligheter 
 

 
6.1.1 Mentorsuppdrag med erfarenhet i professionen  
Mentorsuppdraget i lärarutbildningen har enligt mentorernas uppfattningar betydelse genom 

att villkor för lärande skapas och det egna lärandet ges förutsättningar. I centrum återfinns det 

länkade lärandet. Mentor själv representerar i många avseenden det länkade lärandet och 

bidrar med kunskaper och erfarenheter samt möjligheter att knyta kontakter mellan olika 

miljöer och aktörer. Enligt Mathiesen (2009) består mentors uppdrag av både relationer och 

innehåll där mentor själv bidrar till kunskapsutveckling och kunskapsöverföring. Mentors 

förmåga att finna arenor för kunskapsutveckling understryks, att ”skapa en god koreografi” 

(s.68) – lägga mönster för själva inlärningsprocessen. I detta avseende ses mentor som en 

didaktiker; som arbetar med frågorna när, var och hur och som planerar, genomför och 

utvärderar den pedagogiska processen mentorskap. Mentors möjlighet till påverkan på den 

didaktiska processen kan delvis ha att göra med det som Björklund (2008) belyser, att det 

successiva förvärvandet av kunskap, att veta – när, var och hur sker genom erfarenhet och 

intuition. Denna kunskap består i att ha omfattande erfarenheter vilket gör att man intuitivt 

kan peka på olika lösningsförslag vid problemlösning. Resultatet visar att mentorerna ser sig 

som representanter för professionen och i hög grad kopplar mentorsuppdraget till lärande 

utifrån didaktiska frågor inom professionen. Min tolkning är att mentor kan ses som ett stöd i 

processen att utveckla och arrangera lärande, ett stöd i den didaktiska processen inom 

professionen. Det här skulle kunna vara ett stöd att inom lärarutbildningen nyttja vidare, både 

inom ramen för utbildningens kurser och inom utbildning för handledare. 

 

Mathiesen (2009) beskriver mentors bidrag som fronesis – praktisk klokhet, som växer fram 

genom att delge erfarenheter, reflektion samt dialog och Gustavsson (2002) definierar 

begreppet såsom gott omdöme och bedömningar utifrån flera perspektiv kring en komplex 

situation. Mentorernas uppfattningar kring mentorskap ger i flera hänseenden uttryck för 

praktisk klokhet och mentors bidrag till lärandeprocesser bygger på den erfarenhet de besitter. 

Mentor bidrar till erfarenhetsbildning vilket Illeris (2001) beskriver finns i sociala 

sammanhang och är av väsentlig betydelse för den lärande.  

 

Denna studie belyser utifrån erfarenhetsperspektivet dels mentors eget lärande men även 

andra aktörers lärande kopplade till mentorskapet, såsom studenter, handledare och andra 

mentorer. Lave & Wenger (1991) tar upp ett exempel på erfarenhetsbaserat lärande ” legitimt 
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perifert deltagande” där den lärande lär sig genom att delta i ett praxiskollektiv. Kritiken mot 

denna typ av mästarlära har varit att den till sin beskaffenhet är auktoritär och konserverande. 

Björklund (2008) hävdar att människor med tyst kunskap ser mer än andra och kan överföra 

sin kunskap och hjälpa och stödja andra, mindre erfarna. Det praktiska prövandet som 

utvecklar tyst kunskap borde stärkas och utvecklas. Björklund (2008) uppmuntrar 

vidareutveckling av mästar-lärlingförhållandet genom att både mentor och student förmås 

sätta ord på de tysta kunskaperna. Enligt min mening tyder det konstruerade resultatet av 

mentorernas uppfattningar på att mentorsuppdraget inom lärarutbildningen ger möjligheter till 

vidareutveckling av mästar-lärlingförhållandet. Erfarenheter ges möjlighet att omformuleras 

till ny kunskap och aktörerna sätter även ord på den nya kunskapen. 

 

Schöns (1987) betoning av växelverkan mellan olika delar av utbildningen för att nå den 

reflekterande praktikern med studenten i centrum förutsätter enligt min mening 

mentorsuppdraget. Mentor representerar i sammanhanget erfarenhet och det fält som finns 

mellan den akademiska verksamheten och dagens förskola och skola. 

 
6.1.2 Mentorsuppdrag med fast förankring 
En viktig aspekt att belysa av den specifika kompetensen är mentors fasta koppling till 

verksamheten då denna bidrar till lärande i flera sammanhang. Emsheimer & Göhl (2002) 

uttrycker att ”handledare som verkar som reflekterande samtalspartner till studenter och 

vägledare bör ha fast verksamhetskoppling då det reflekterande samtalet kräver förståelse för 

sammanhang och kontext.” (s.149) Mentor har enligt min uppfattning ett unikt utgångsläge 

som företrädare för utbildningen och professionen och förstår i många avseenden studentens 

sammanhang och kontext, men även handledarens. Resultatet påvisar att mentors starka 

koppling till verksamheten även ger ett starkt förtroendekapital bland de studerande och 

bidrar till den studerandes lärande men även till mentors eget lärande. Mentors eget lärande 

gynnas av den fasta kopplingen till verksamheten då mentor får intryck och kunskaper från 

dels sin yrkesverksamhet som lärare men också från lärarutbildningens akademiska 

verksamhet. 

 
6.1.3 Mentorsuppdraget som länk 
Målet för mentors ”spindelarbete” eller ”specifika länkande arbete” är utifrån resultatet som 

Schultze, Svensson & Bäckström (2000) skriver fram en form av gemenskap där centrala 

frågor diskuteras och det gemensamma kunskapssökandet står i fokus. Mentors mål är att 

bidra till utveckling genom att i flera avseenden koordinera aktörer. 
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I empirin fann jag en specifikt intressant kategori - det länkade lärande som mentorerna 

utövar och själva benämner. Det länkade lärandet påverkar genom mentors arbete både 

institutioner och aktörer. Utan denna länk, en speciellt viktig nod i kedjan mellan utbildning 

och yrkesliv/profession, som representeras av mentorerna, skulle utifrån mitt perspektiv inte 

kontakt, kommunikation och lärande äga rum. På samma kontinuerliga sätt skulle inte heller 

utbildningens frågor, forskning och teorier föras in i verksamheten och den egna 

verksamheten skulle inte ifrågasättas. Verksamhetens frågor, bilder och dilemman skulle i 

betydligt mindre omfattning synas i utbildningen. Mentorerna är i detta sammanhang skapare 

av många olika kontaktytor för att möjliggöra nätverkande – ett nätverkande som är det 

länkade lärandets förutsättning. Enligt Säljö (2000) är mentorskap av betydelse för att 

förstärka kontakter och utveckla det informella lärandet. Mentorerna beskriver själva 

mentorsuppdraget som länkande av lärande. 

 

Mentor som representant för två olika verksamheter ger, enligt min mening, möjligheten till 

länkat lärande, dels mellan vfu och cfu där mentor är en representant för båda områden, men 

även mellan universitet och kommun. Information, samarbete och utveckling är viktiga 

beståndsdelar i det länkade lärande som mentor här företräder. Mentors uppfattning av reella 

påverkansmöjligheter inom verksamheterna visar också det värde som mentor som länk för 

lärande har. Verksamheterna kan dra stor nytta av det länkade lärande som de representerar. 

Mentorerna står för mellanskiktet i lärarutbildningen – där helheten representeras av dels 

akademin med den senaste forskningen, dels verksamheten med hur det fungerar i förskola 

och skola idag. 
Den länk som de utgör kan enligt min mening leda till en utbildning utan ”glapp” vilken ger 

möjlighet till en helhet med verksamhets- och campusförlagd utbildning som ingående delar.  

 

6.1.4 Mentorsuppdraget utvecklar mentorskompetens 
Resultatet pekar tydligt på att mentor påverkas starkt av sitt uppdrag. Uppdraget innebär för 

mentors del professionsutveckling då ett tydligt synliggörande och medvetandegörande av 

erfarenheter och kunskaper sker. Tydligt blir även mentors egen personliga och professionella 

utveckling i förhållande till andra såsom studenter, mentorer, handledare, kollegor och 

rektorer. Mentorsuppdraget utökar kompetensen, mentor utmanas att lära mer, att utvecklas 

och lär från flera aktörer och verksamheter. Mentor utmanas i sin profession, ställs inför nya 

möjligheter, annorlunda krav och lär av andra. Mentor ges även möjlighet att sätta ord på sin 

kompetens, både skriftligt och muntligt. Mathiesen (2009) menar att mentorer är intresserade 
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av att skaffa sig nya erfarenheter, att de ser mentorskapet som en möjlighet till eget lärande 

och utveckling. Resultatet är också här tydligt – mentorerna känner stark lust för utveckling 

och lärande och de personer, miljöer och arenor de möter ger motivation och lust åt lärandet. 

Mathiesen (2009) hävdar också att mentorer utvecklar specifik mentorskompetens där 

kommunikationsfärdigheter är en viktig del. Studien synliggör att mentorerna aktivt arbetar 

med kommunikation som verktyg för att nå dialog, lärande och utveckling. Mentors 

kommunikationsfärdigheter är i mycket avgörande för hur framgångsrikt mentors uppdrag 

blir. Studien visar också på att mentor utvecklar specifik kompetens. 

 

Resultatet påvisar att mentors egna kunskaper och erfarenheter utvidgas via möjligheter att ta 

del av samband och helheter - en kunskap som Mathiesen (2009) för fram som en 

mentorskompetens. Mentor skaffar sig överblick vilket medger möjligheter till att se samband 

inom organisationer och bland aktörer. Mentor är stolt över att representera flera fält och har 

troligen en överblick som ingen annan i lärarutbildningen. 

 
6.1.5 Mentorsuppdraget som stöd och hinder 
Studien synliggör att för de studerande och handledarna är mentor en problemhanterare och 

ett stöd. Enligt Schultze, Svensson & Bäckström (2000) bidrar mentor till att studenten lär sig 

att hantera kritik och bidrar med hjälp av sin arbetsform till den personliga utvecklingen. Med 

hjälp av nätverken ges studenter, handledare och mentor möjlighet att ta emot och ge kritik 

för vidare utveckling. Nätverk skapas för att bygga upp, odla och utveckla personliga, 

informella kontakter enligt Ståhl (1993). Nätverket är en mötesplats för människor som vill 

arbeta mot ett mål, bredda sina kunskaper och kontakter. Sanderoth & Werner (2003) lyfter 

fram nätverksarbetet som ett arbete vilket ger insikt i varandras arbete. Nätverk innebär  

sociala möten som hjälper till att se varandras perspektiv och öka känslan av att vara 

lärarutbildare. Vikten av olika nätverk lyfts också fram i studien samt möjligheten att möta 

fler miljöer, mentorer och handledare för att möjliggöra många olika vägar för utveckling. 

Einhorn (2008) betonar nyttan av fler mentorer för en adept för att få flera olika perspektiv 

och utifrån dessa kunna göra urval. 
 

Mentorernas utsagor visar att den ifrågasättande miljö som mentorerna vistats i även kan bidra 

till viss rädsla och tvivel kring egen förmåga. Mentorerna själva visar att det gemensamma 

reflekterandet med andra mentorer bidrar till att minimera dessa känslor. I sin ensamma roll är 

det gemensamma stödet betydelsefullt och speciellt då mentors roll handlar om att påverka 

och förändra. Ståhl (1993) understryker vikten av att ha stöd när man vill förändra och att 
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självförtroendet ökar med en grupp bakom eller med sig. Mathiesen (2009) betonar vikten av 

att mentorer möter varandra för att dela med sig av sina erfarenheter och utveckla sin 

kompetens. Resultatet i denna studie bekräftar detta då mentorer ser varandra som en 

möjlighet till utökade egna kunskaper och erfarenheter samt stöd vid problemlösning. 

 

De bearbetade uppfattningarna delger att mentorerna har medvetenhet om den makt de 

besitter i förhållande till de studerande och verksamheten. Makt innebär också ansvar vilket 

mentorsuppdraget i hög grad representerar. Möjligen innebär mentors makt i något avseende 

hinder för lärande, för andra eller för dem själva. Denna makt kan utifrån mitt perspektiv 

behöva synliggöras och tydliggöras i relation till andra aktörer och för mentor själv. 

 
6.1.6 Mentorsuppdraget ger möjlighet till lärande för fler 
Resultatet visar uppfattningar kring mentorsuppdraget som ett uppdrag vilket påverkar både 

organisationer, miljöer och aktörer. Det kan ses som ett lärande uppdrag där processen, i form 

av dialog och reflektion, bidrar till utveckling och där mentorsuppdraget är en avgörande del 

för att skapa goda förutsättningar i olika sammanhang. Enligt resultatet är många gånger det 

positiva samspel som av mentor eftersträvas människor emellan drivkraften för lärande. 

Lindgren (2006) beskriver att mentorskap över tid har ändrat fokus från att överföra tradition 

och värdering till att utveckla och bana väg för lärande genom ett utbyte av tankar, 

erfarenheter och upplevelser. Studien visar att ett utbyte mellan mentorer och de studerande 

sker, ett utbyte som är lärande för båda grupperna. Resultatet visar också att utbytet inte bara 

sker mellan mentor och student utan även mellan andra aktörer och institutioner i 

utbildningen.  

 
6.1.7 Mentorsuppdraget bidrar till kreativa möten  
Mentor arbetar aktivt för att skapa möjligheter för andra att lära. Dels genom organisationen, 

dels genom mötesplatser för personer och funktioner, arenor där de informella arenorna visat 

sig vara en specifikt viktig del. Ahlstrand (1995) likställer begreppet arena med mötesplats, i 

detta fall ett forum för debatt. Arenan kan vara formell med ramar och styrda förutsättningar, 

arenan kan även vara informell då valfrihet erbjuds. Mentorerna bidrar med de informella 

arenorna som i sin tur bidrar med att synliggöra mycket kunskaper och erfarenheter som 

tidigare varit osynliga. Arenorna blir plattformar för nätverk – en förutsättning för andras 

lärande. 
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Resultatet pekar på att mentorernas egen kreativitet i att finna olika verktyg för lärande är 

mycket avgörande för möjligheter till lärande både för andra och för dem själva. De söker 

aktivt och kreativt alternativ och möjligheter till nya verktyg och har utvecklat/utvecklar 

kompetens att välja rätt. Atkinson (2004) menar att kreativitet kan vara att inspirera andra 

genom sina tankar och idéer, något som ger tillskott, en känsla av stolthet och glädje över att 

ha bidragit till något positivt. Vikten av att ha ett arbete vilket bidrar till en ökad självkänsla 

betonas och att få ett uppdrag där du blivit utvald bidrar ytterligare. Möjligen ökar 

självkänslan än mer när mentorer i så hög omfattning upplever att de bidrar till andras 

lärande. Ett kreativt verktyg är de seminarier i fält som mentorerna har tillsammans med de 

studerande och handledarna. Dessa kan vara exempel på det som Emsheimer & Göhl (2002) 

beskriver som läroallianser – där mentor, student och handledare tillsammans betraktar 

verksamheten och hanterar dilemman som ger lärande för alla parter. En läroallians där 

mentor är spindeln i det nät som annars inte skulle kunna vävas. 

 
6.1.8 Att utvecklas vidare genom mentorsuppdraget 
Mathiesen (2009) uttrycker att mentorer ofta upplever att de fått ut mycket och att de 

beskriver att det bidrar till egen utveckling samt ger glädje och mening. Denna studies resultat 

pekar i samma riktning och än tydligare framkommer att mentorsuppdraget i stor omfattning 

bidrar till andras utveckling och lärande. 

 

Ytterligare ett resultat rörande mentors eget lärande är den ökade självinsikt som mentor 

upplever i den ifrågasättande miljö där granskning och reflektion är viktiga delar. Mentor 

utmanas att reflektera över sin roll, sina erfarenheter, sina kunskaper på egen hand men även 

tillsammans med andra. Cederwald (2006) beskriver det som professionaliteten utvecklas 

genom reflektion som bidrar till ökad självinsikt och självständighet. Mathiesen (2009) 

understryker betydelsen av mentors egen kunskap om sig själv och sina värderingar liksom 

den egna utvärderingen ”egenevalueringen”, då mentor utvärderar sitt arbete. Den egna 

utvärderingen, reflekterandet bidrar till att höja kvalitén på mentorskapet, men bidrar också 

till mentors egen kompetensutveckling. Bjerkeseth (1990) beskriver ordet självmedvetenhet 

som att känna sina svaga och starka sidor - helt enkelt känna sig själv. Känna innebär inte 

bara på ett teoretiskt plan utan även att kunna utnyttja sig själv med stor trygghet. Resultatet 

understryker att mentor i sitt uppdrag får stor möjlighet till egen utveckling med hjälp av 

studenter, handledare och andra mentorer, en utveckling som för mentor ger mening.  
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Parsloe & Wray (2002) definierar mentorer som ”människor som genom sitt arbete hjälper  

andra att utnyttja sin potential” (s.78). Mentorernas uppfattningar i denna studie är att 

mentorsuppdraget bidrar till lärande och ger möjligheter för andras lärande och det är målet, 

ett oändligt mål och en ständig utmaning. Detta i sig kan vara en viktig tillfredsställelse för 

mentor. En annan möjlig tillfredsställelse kan vara att mentorernas kunskaper och färdigheter 

bidrar till en ny karriärväg. Uppdraget innebär en möjlighet, en väg till andra arbetsuppgifter 

och utmaningar än det dagliga arbetet i verksamheten.  

 

6.2 Sammanfattning 

Syftet för studien har varit att genom analyser av mentorers uppfattningar av sitt uppdrag ge 

ökad förståelse kring mentorsuppdraget och dess betydelse i lärarutbildningen.  

 

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

• Vilka uppfattningar har mentorer i lärarutbildningen av vad mentorsuppdraget är? 

• Hur uppfattar mentorer mentorsuppdragets betydelse för dem själva och för andra 

aktörer i den verksamhetsförlagda utbildningen?  

 

Mentorerna representerar professionen och bidrar till att utveckla mästar-lärlingförhållandet 

genom att i sin roll och med sin erfarenhet representera det fält som finns mellan akademi och 

verksamhet. Mentors fasta koppling, med förtroende, både till utbildning och verksamhet kan 

bidra till att skapa en utbildning utan ”glapp”. För att kunna nå detta mål krävs specifik 

mentorskompetens där förmågan att skapa nätverk är central för att utveckla institutioner och 

aktörer inom utbildningen. Mentor måste även ha stor kreativ förmåga, självkännedom samt 

medvetenhet om sin roll och sin möjlighet att påverka. Mentorerna har medvetenhet om den 

makt de besitter som kan behöva tydliggöras ytterligare. Mentorernas kompetens utmanas och 

uppdraget utvecklas av den överblick mentorerna får samt möjligheten som ges av att se 

samband i verksamheterna. Den länk som mentorerna utgör bidrar till att möjliggöra 

koordinering av institutioner och aktörer. Dessutom möjliggörs kommunikation, utveckling 

och lärande genom mentor som länk och det positiva samspel som mentor efterstävar. 

Uppdraget ger mentor tillfredsställelse för egen del och mentorerna behöver stöd av varandra 

för att utvecklas vidare i uppdraget. 
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7 Vidare forskning 
Studien av mentorers uppfattningar av mentorsuppdraget i lärarutbildningen har gett upphov 

till många tankar och utvecklingsmöjligheter och möjligen kan en del vara vägar för vidare 

forskning. En fråga att titta vidare på är om mentorsuppdraget än mer kan effektiviseras 

genom uppföljning och utvärdering i avseende att vägleda effektivare för framtida bättre 

lärare och om denna effektivisering kan bidra till att mentorerna utvecklar sitt lärande än mer. 

Mentorerna uppfattar mentorsuppdraget som en länk till lärande men ytterligare en intressant 

aspekt är om de själva än mer kan användas som länk genom att vara mer integrerade 

professionsdidaktiker i lärarutbildningen. Frågan kan också utredas om mentorsuppdragets 

påverkan på lärarutbildningen har utvecklat mästar-lärlingförhållandet genom att sätta ord på 

tyst kunskap.  

 

I denna studie har fokus främst legat på hur mentorsuppdraget påverkar de studerande, 

handledarna och andra mentorer men frågan finns kvar kring vilken effekt mentorsuppdraget 

har haft på den campusförlagda delen?  Ger det länkat lärande mot akademin? Resultatet visar 

endast en ringa del kring att mentorerna har förtroendekapital i både vfu och cfu. Har 

informanterna tyckt det varit förmätet att tycka något om deras påverkan på akademin, har jag 

inte ställt tillräckligt öppna frågor eller har de helt enkelt inte upplevt att de påverkat? Vidare 

forskning skulle här kunna säga mer om och i så fall hur den campusförlagda delen av 

lärarutbildningen påverkas. Denna studie har förhoppningsvis bidragit till att klarlägga att och 

hur mentorsuppdraget utifrån mentorernas uppfattningar påverkar den verksamhetsförlagda 

delen av utbildningen. 
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Bilagor: 

Bilaga 1: Brev till mentorer 
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Bilaga 3: Medgivande 
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Till mentorer i februari 2007                                  Bilaga 1

 

 

Vill du vara del av forskning kring mentorsuppdraget ? 

 

Jag arbetar under våren med forskning kring mentorsuppdraget och  

skulle inom ramen för detta arbete vilja intervjua Dig under  

30-45 minuter kring hur Du uppfattar ditt uppdrag. 

 

Inom detta arbete är mitt uppdrag forskarens och inte planeringsansvarigs, 

vilket gör att du kan känna dig fri att uttrycka det du önskar. 

 

Jag hoppas via denna studie så småningom få ge er mentorer återkoppling 

kring hur ni uppfattar ert uppdrag. 

 

Intervjuerna kommer att spelas in och därefter behandlas helt 

konfidentiellt. 

 

Min förhoppning är att få möta dig i ett samtal under april månad och ber 

dig om du tycker att detta skulle vara intressant att mejla mig via 

…..lämpliga tider och lämplig plats för din del. 

 

Med vänlig hälsning 

Kajsa  
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Intervjuguide - mentorer                                              Bilaga 2 

Inledning 

Medgivande  - anteckna tiden + ev kroppsspråk 

Yrke 

Hur länge uppdrag som mentor 

Till hur stor del- nedsättning 

Ålder 

Mentorns uppfattningar av mentorsuppdraget 

Uppdraget med svårigheter och möjligheter 

 

• Hur skulle du beskriva uppdraget ? 

• Skulle man kunna beskriva det på något mer sätt ? 

• Berätta mer för mig om ditt uppdrag som mentor   

Mentorns upplevelse av meningsskapanden i relation till 
mentorsuppdraget 

 Mentorernas roll 

 

• Vad är roligaste för dig med uppdraget som mentor ? 

• Vad är jobbigast/svårast ? 

• Är det något som överraskat/förvånat ? 

• Vad betyder mentorsuppdraget för dig som individ ? 

 
Relation mellan lärande och mentorsuppdraget utifrån mentors 
uppfattning 
Vad är lärande ? 

 

• Har mentorsuppdraget givit dig något ? 

• Kan du i ditt uppdrag som mentor ge något till andra ? 

• Hur gör du då ? 
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Medgivande till intervju                                                                                   Bilaga 3 

 
 

 Studien kommer att behandla mentorers uppfattningar kring mentorsuppdraget

och syftet är att få så många bilder av mentorskap som möjligt 

 

 Att delta i undersökningen är frivilligt och innebär att du som intervjudeltagare 

när som helst kan avbryta intervjun och även välja att inte besvara frågor 

 

 Som intervjuare kommer jag behandla intervjun och dess innehåll konfidentiellt

- alla uppgifter som intervjudeltagaren lämnar kommer att vara avidentifierade

 

 

Jag samtycker till deltagande i undersökningen och till att materialet används i 

forsknings- och undervisningssammanhang 
 

 

………………………………………………  ………………………………………………… 

Ort och datum:    Informant: 

 

 

Jag ansvarar för att ovanstående information är riktig 

 
 

………………………………………………  ………………………………………………… 

Ort och datum:    Intervjuare: 

 

 

 

För eventuella frågor kring studien: 

 

Kajsa Andersson   Maria Simonsson  Fil dr, universitetslektor 
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