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 Inledning
Upphovet till denna skrift är att Folkhögskollärarprogrammet vid Lin-
köpings universitet har en verksamhetsförlagd del i folkhögskolemil-
jön med yrkesverksamma lärare som handledare, eller som de kallas, 
mentorer. För att vägleda och stödja mentorerna i deras arbete och för 
att informera lärarstudenterna om vad denna del av utbildningen kan 
innebära har behovet av en skrift kring mentorskapet uppmärksam-
mats. Skriften har alltså tillkommit på uppdrag av Folkhögsskollärar-
programmet och är tänkt att vara ett stöd i integreringen mellan de 
universitetsförlagda studierna och de verksamhetsförlagda. 

En skrift av detta slag kommer till i en akademisk tradition av kritiska 
granskare och viktiga stödjare. Den som med stor entusiasm och myck-
et kloka synpunkter stött detta arbete från start till mål är Ann-Ma-
rie Laginder programansvarig för folkhögskollärarprogrammet. Andra 
som ställt viktiga frågor och visat på brister och förtjänster är kollegiet 
för Folkhögskollärarprogrammet Irma Carlsson, Eva-Marie Harlin och 
Per Andersson. Den nu verksamma mentorsgruppen har också kritiskt 
granskat materialet och gett mig berikande synpunkter. För er hjälp i 
framställningen av denna skrift vill jag framföra mitt varma TACK!

Hur mötet mellan lärarstudenten och den professionella läraren ska ge-
stalta sig, är inte givet och kan se mycket olika ut när var och en tolkar 
sitt uppdrag och sin roll på sitt eget sätt. Denna skrift ska framförallt 
ses som en inspirationskälla för mentorer och lärarstuderande i deras 
arbete under den verksamhetsförlagda delen av F-programmet. Men-
torskapets didaktik speglas i denna skrift utifrån beprövad erfarenhet. 

Beprövad erfarenhet
 Skriften bygger till stora delar på min egen yrkeserfarenhet som hand-
ledare i olika sammanhang. Tidigt i min yrkeskarriär vid universitetet 
i Linköping (1991) deltog jag i kurser kring handledning som bland 
andra leddes av den norske professorn Gunnar Handal. Han har till-
sammans med Per Lauvås1 utvecklat en yrkesteori som bygger på deras 
erfarenhet av att handleda studenter i den praktiska delen av lärarut-
bildning. Genom dessa kurser och denna teoribildning har jag inspire-
rats till att själv pröva och utveckla former för handledning i praktiken. 
1  Lauvås & Handal 1990. 
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Som handledande lärare från universitetet har jag besökt lärarstude-
rande i deras verksamhetsförlagda utbildning på Folkhögskollärarut-
bildningen under ett 20-tal år. På så vis har jag haft möjlighet att delta 
i undervisningssituationer och handledningssamtal med lärarstuderan-
de och deras mentorer på ett stort antal folkhögskolor. Det har gett mig 
många exempel på och reflektioner om olika aspekter på lärarskicklighet 
och vilka svårigheter som ofta behöver tacklas. 

I högskolekontexten vid Linköpings universitet har jag under ett tiotal 
år och parallellt med folkhögskoleengagemanget besökt och observerat 
blivande universitetslektorer i deras undervisning och varit stödjande 
handledare i deras lärarutveckling. Här samlade jag under en period 
in lektorernas dokumentation av vilka svårigheter som dessa initialt 
upplevde i sin undervisande roll. Materialet sammanställdes och 
analyserades med fokus på vilka svårigheter som universitetsläraren 
vanligen upplevde i sin undervisning.2 Denna erfarenhet har gett mig 
anledning att fundera över vad som skiljer mellan olika skolformer 
som kontext för undervisning och handledning. Inom högskolans ram 
ansvarade jag dessutom under några år för starten av ett mentorspro-
gram i syfte att stödja nya lärare i början på deras undervisande upp-
gift. Detta resulterade i en artikel som skrevs tillsammans med en verk-
sam mentor och hans adept och beskrev vikten av att ha en kollegial 
samtalspartner för lärande i universitetsmiljön.3  

I lärarfortbildning, i första hand på folkhögskolor, har jag erfarenheter 
av att handleda folkhögskollärare. De yrkesverksamma folkhögskollä-
rarna har med hjälp av särskild metodik undersökt sin praktik. De har 
fått handledning i att reflektera över sina pedagogiska ställningstagan-
den och utveckla sin professionalitet. Med dessa uppdrag har jag haft 
möjlighet att fördjupa mig i folkhögskollärarens kompetens genom att 
följa verksamheten på samma skola under en längre tidsrymd, upp till 
tre terminer. Lärares synsätt och undersökningsprojekt finns doku-
menterade i en rapport om pedagogisk utveckling på folkhögskola.4 

En period utbildade Linköpings universitet s.k. Grundvuxlärare som i 
huvudsak skulle tjänstgöra vid kommunal vuxenutbildning. Även i det-
2  Flogell och Setterud 2009.
3  Flogell, Westelius och Svensson 1999.
4  Flogell 2009.
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ta fall gjorde jag besök i deras praktik och fick erfarenheter av ytterliga-
re en arena för vuxenstudier. Förutom de nämnda kontexterna har jag 
också haft uppdragsutbildningar i olika gymnasieskolor med yrkesin-
riktning där mitt uppdrag bl.a. bestått av att besöka och handleda lära-
re i deras pedagogiska vardag och uppdrag. 

I alla dessa utbildningsmiljöer har jag reflekterat över vad som är gene-
rellt i lärares utveckling oavsett vilken kontext de arbetat i och kunnat 
samla på många exempel som visar detta. Vilka svårigheter som lärare 
i allmänhet har då de ska iscensätta lärarande har blivit klarare med 
åren. Jag har också kunnat se skillnader som har med olika utbildnings-
miljöer att göra. Sammanfattningsvis betyder det att mentorskapets di-
daktik kommer att ges en verksamhetsnära belysning mot bakgrund av 
dessa erfarenheter.

Skriftens disposition
Inledningsvis kommer jag att ta upp några sidor på begreppet men-
tor och några olika sammanhang som det förekommer idag. Därefter 
följer en kort beskrivning av vad som är speciellt med folkhögskolan 
som kontext för mentorskap och en överblick över vad som kan ingå i 
mentorns uppdrag. För att stimulera till lärande i mötet mellan mentor 
och lärarstudenten kommer olika aspekter av det handledande samta-
let att belysas. Jag presentar också en tankestruktur för samtalet byggt 
på min egen beprövade erfarenhet. För att exemplifiera vad som ofta 
diskuteras av lärarstudenten finns korta beskrivningar av vad han eller 
hon kan uppleva som svårigheter. Skriften avslutas med mentorskapets 
potentiella möjligheter till utveckling, för den blivande folkhögskollä-
raren och för mentorn själv och - i viss mån även för skolan som läran-
demiljö. 

Begreppet mentor
Begreppet mentor brukar man vanligen härleda till Homeros gam-
la diktverk Odyssén ca 1200 f. Kr där man kan läsa om Mentorn som 
den person som kung Ithaka anförtrodde sonen Telemachos till, då han 
själv skulle ge sig ut på den långa sjöfärden i kriget mot Troja. Mentorn 
skulle vara lärare och handledare åt sonen och uppfostra genom att ge 
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honom allt stöd han behövde. Begreppet har alltså använts länge om en 
person som har en stödjande och utvecklande roll. Mentorns motsva-
righet kallas ofta adept i litteraturen.

Mentorskap kan definieras på olika sätt. Enligt Gunilla Ahlström som 
refererar till Gordon Sheas definition innebär mentorskap ”att mentorn 
bidrar med kunskap, insikt, perspektiv eller visdom som adepten har 
speciellt behov av, och att detta sker i en betydelsefull långsiktig rela-
tion som inverkar positivt på adeptens liv. Mentorskapets idé innebär 
att ge en (oftast men inte alltid) yngre och definitivt mindre erfaren 
kollega vägledning i hennes personliga och professionella utveckling.” 5  

Organiserat mentorskap definieras av Ann-Kristin Sandberg som en 
”medveten kombination av två personer, där den ene har mer erfaren-
het och kompetens än den andre och där målet är att den mindre erfar-
ne personen ska få lära och utvecklas i enlighet med sina egna behov. 
Mentorn stödjer och ger feedback på de frågor som tas upp.”6

Gemensamt för de definitioner som finns är att adeptens egna reflek-
tioner står i centrum och får stöd i sin personliga och professionella ut-
veckling av någon som har mer erfarenhet och kompetens än adepten 
själv.

Mentorskap förekommer i olika sammanhang t.ex. inom olika utbild-
ningar som del i en praktiknära situation. Ramen utgörs då av utbild-
ningarnas olika styrdokument och samhällsuppdrag. Mentorskap före-
kommer också som del i ”trainee-program” då en person är nyanställd. 
På arbetsplatser kan också mentorer anlitas som en del i karriärutveck-
lingen. I dessa fall är det verksamhetens inriktning och lokala ramar 
som är utgångspunkten för mentorsprogram. En tredje form av men-
torskap förekommer då exempelvis chefer i olika verksamheter har en 
personlig mentor utanför sin arbetsplats som stöd i sitt uppdrag. 
I denna skrift är mentorn den folkhögskollärare som är utsedd till 
handledare för lärarstudenten under den verksamhetsförlagda delen 
av utbildningen. Mentorns motsvarighet kallas genomgående för lä-
rarstudenten. Folkhögskolans deltagare kallas i texten omväxlande för 
deltagare eller studerande.

5  Shea 1997 refererad i Ahlström 2002
6  Sandberg 2007.  
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Folkhögskolan som kontext för mentorskap
Att folkhögskolan är ett eget utbildningssystem med eget regelverk 
som skiljer sig från andra, har lärarstudenten fått ta del av i den univer-
sitetsförlagda delen av utbildningen. Detta utbildningssystem behöver 
lärarstudenten få uppleva för att se och förstå vad som i verkligheten är 
det speciella med folkhögskolan. Vad innebär det i praktiken t ex. när 
man talar om folkhögskolas självförvaltning? 

Eftersom folkhögskolan fritt kan välja vilken utbildningsstruktur och 
vilka ämnen som ska förekomma7, så behöver lärarstudenten få en 
överblick över vilka kurser och ämnen som förekommer på den aktu-
ella folkhögskolan. När det gäller frågan om vilka deltagare och mål-
grupper folkhögskolan vänder sig till, kan det vara intressant att få veta 
skolans policy för antagning, då det inte existerar några generella an-
tagningskrav. Bedömningsfrågor är centrala i varje utbildningssystem 
på kurser som tillämpar omdömen. Hur bedömning och omdömessätt-
ning av studerande går till, är en fråga som kan vara angelägen, då detta 
bygger på ett eget system som bara gäller folkhögskolan.  

Varje folkhögskola har sin egen historia och profil. Folkhögskolor star-
tas och utvecklas i förhållande till olika samhällsbehov vid varierande 
historiska tidpunkter och i nära relation till civilsamhället. Att skolor-
na har olika huvudmän som satt sin prägel på skolan är en del av det 
kontextuella sammanhanget som bör ingå i förståelsen8.

Som dessa karaktärsdrag antyder är folkhögskolemiljön en unik plats i 
utbildningssystemet där en person som är ny i sammanhanget behöver 
orientera sig och lära känna helheten och traditionen för att kunna ver-
ka som pedagog. Här är inte bara klassrummet en arena för lärande här 
ingår hela skolmiljön som ett minisamhälle med många möjligheter till 
utmaningar och förståelse av olika sociala fenomen. 

Här finns strukturer för att stärka demokratiutveckling och kulturverk-
samheter av olika slag. Många skolor har lokaler utrustade för olika 
konstnärliga aktiviteter och internatboende. Vissa skolor har grupp-
boenden för funktionshindrade och kursgårdar för kortkursdeltagare. 
7  Så länge kravet uppfylls att minst 15 procent av den statsbidragsfinansierade verksamheten 

utgörs av allmän kurs.
8  För en fördjupning kring folkhögskolors framväxt och utveckling se Larsson. 2013.
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Skoldagen kan vara utsträckt från tidig morgon till sena kvällen i vissa 
fall. Den som är ny behöver således lotsas in och få tillträde till den ak-
tuella folkhögskolans sammanhang för att kunna få inblickar i skolans 
hela pedagogiska miljö och vilken tradition den bygger på.
 
I folkhögskollärarens vardag ingår många andra uppgifter än att under-
visa. Exempel på sådana kan vara att: ha idéer om och planera helt nya 
kurser, delta i rekryteringen och antagning av studerade till kurserna, 
göra uppföljningar och föra statistiska uppgifter, planera och genom-
föra särskilda temaveckor, ha mentorssamtal med elever, vara medlare 
och stödja i psykologiska och andra konflikter och ha kontakter med 
närsamhället. Lärarstudenten behöver naturligtvis också få tillfälle att 
orientera sig kring denna typ av läraruppgifter.
   

Mentorn och lärarstudenten i Folkhögskolekontexten
Nedan följer en konkretisering om mentorns roll för att stödja lärarstu-
denten i dennes utveckling under den verksamhetsförlagda delen av 
utbildningen till folkhögskollärare.
 
Folkhögskolan som lärmiljö
Folkhögskolan kan liknas vid ett minisamhälle på många sätt och där-
för är det viktigt att mentorn går igenom vilka som arbetar och verkar 
på skolan. Vilka yrkesgrupper och vilka funktioner dessa har. 

Mentorn behöver naturligtvis också presentera alla lokaler och verk-
samheter som ingår i folkhögskolemiljön. Lärarstudenten behöver få 
både se och förstå hur skolans lokaler används och vilka förutsättning-
ar som finns för olika aktiviteter och lärande i miljön. En rundtur bör 
ingå som också innehåller instruktioner om var tekniska och andra 
hjälpmedel kan finnas och hur de används. 
Skolans uppbyggnad för deltagarinflytande och strukturer för att stöd-
ja demokratisk utveckling behöver också bli kända för lärarstudenten. 
Vilka grupper och möten som förekommer i skolans vardag för infly-
tande och ansvarstagande. Lärarstudenten behöver också själv få möj-
lighet att delta i skolans olika rådgivande grupper. Det är därför lämp-
ligt att boka in sådana aktiviteter i schemat.
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Som beskrivs ovan har varje skola sin profil och sin inriktning med sin 
speciella huvudman och olika kurser som behöver presenteras för lä-
rarstudenten. Något om skolans historia och utveckling behöver också 
bli känt för den som är ny. 

Övning i att planera undervisning
Den vardagliga aktiviteten i undervisningen handlar naturligtvis om att 
kunna planera för sin undervisning med allt vad det innebär av förutsä-
gelser om vad som ska hända under en viss tidsrymd. Lärarstudenten 
behöver få veta vilka ramar som styr planeringen och träna sig i att 
avgöra vad undervisningen ska innehålla, vilket stoff som ska behand-
las och planera hur detta ska ske. Beroende på ämne eller tema kan 
det också handla om att avgöra vilken färdighetsövning som ingår i ett 
pass. En utmaning för lärarstudenten kan vara att den egna ämneskun-
skapen ska omvandlas till didaktiska kunskaper. En annan utmaning är 
att välja tillvägagångssätt eller arbetsformer i arbetspasset. 

Övning i att genomföra undervisning
Att få övning i att själv få stå för undervisningen ser de flesta lärarstu-
denter fram emot och motivationen för detta brukar vara hög. I littera-
turen talar man om det situationsanpassade ledarskapet där reflektio-
nen över vad som är relevant kunskap i förhållande till målgruppen och 
situationen måste avgöras och fås att överensstämma under genomför-
andet. Lärarstudenten behöver få möjlighet till övning i att ha det s.k. 
tredje ögat på vad som sker i rummet samtidigt som planeringen av 
lektionen ska omsättas i verkligheten. Vid genomförandet av undervis-
ning kommer också deltagarnas personligheter i dagern och lärarstu-
dentens förmåga att hantera t ex. konflikter sätts på prov. Många etiska9 
ställningstaganden framkommer också vid genomförandet av under-
visning som lärarstudenten måste reflektera över och hantera.  

Övning i att utvärdera undervisning
Konsten att följa upp och utvärdera undervisning kan innebära olika 
saker i olika sammanhang. Här är det lärarstudenten som ska öva sig 
i att reflektera över vad som händer i klassrummet och att sedan vid 
handledningssamtalet göra en viss självskattning av hur planering och 
genomförande föll ut. Det är också en del av mentorns uppdrag. Att som 
lärarstuderande ha koncentration både på genomförandet och att re-
9  von Wright. (2008)
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flektera över vad som händer och varför i klassrummet kräver en hög 
grad av uppmärksamhet. Detta behöver övas upp under lång tid men 
tar sin början under denna del av utbildningen. Mentorns erfarenhet 
och närvaro i klassrummet är därför av stor vikt så att mentorns ob-
servationer och lärarstudentens upplevelser och reflektioner kan följas 
upp i handledningssamtalen efter lektionerna.

Orientering i allmänna läraruppgifter 
Det är inte bara arbetspass/lektioner som en folkhögskollärare för-
väntas genomföra utan även andra arbetsuppgifter ingår. Det kan 
röra som om vitt skilda åtaganden som t.ex. att vara med och skapa 
helt nya kurser eller att genomföra enskilda deltagarsamtal och stöt-
ta vid individuella svårigheter. Det finns också administrativa uppgif-
ter som lärarstudenten behöver känna till. Att bli orienterad kring och 
få uppleva en del av dessa uppgifter kan säga något om hur blandade 
uppgifterna är för en folkhögskollärare.

Det handledande samtalet 
Den kanske viktigaste delen av mentorns uppdrag är det handledande 
samtalet. För att samtalet ska leda till reflektion och kunskap hos lä-
rarstudenten är det viktigt att samtalet har en handledande karaktär 
och uppbyggnad. Det är alltså inte ett vardagligt samtal om ditten och 
datten och inte heller ett terapeutiskt samtal om känslor kring psyko-
logiska faktorer som ska ventileras. Olika typer av samtal förekommer 
givetvis mellan mentorn och lärarstudenten. De informella samtalen 
som uppträder spontant lite varstans i folkhögskolemiljön. Informa-
tionssamtalen vars mål är att överföra information eller ge råd utifrån 
egna erfarenheter i förmedlingspedagogisk anda. De handledande 
samtalen skiljer sig på så sätt att det finns ett medvetet förhållningssätt 
hos handledaren. Den övergripande tanken med handledningssamta-
let är att utbildningens universitetsförlagda del ska integreras med och 
speglas i det praktiska hanterandet av den vardagliga situationen som 
den blivande läraren övar sig i. Det kan därför vara till hjälp att ha en 
handledningsstrategi som underlättar denna process och som stödjer 
lärarstudentens utveckling.
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Mentorns handledande funktion behöver följaktligen arrangeras i tid 
och rum så att återkommande samtal kan föras mellan mentorn och 
lärarstudenten. En viktig del av detta är att hitta tidsutrymme för sam-
talen. Gärna ett längre samtal i veckan som inte avbryts av andra åtag-
anden eller distraktioner. Lärarstudentens egen timma en gång i veck-
an kan vara en rekommendation.
En förutsättning för det goda samtalet är att söka upp en egen lugn 
plats där samtalet kan ske i avskildhet och ostördhet för att stödja ef-
tertanke och nya insikter.

Här följer några allmänna premisser eller infallsvinklar för det handle-
dande samtalet som kan vara till hjälp i mötet mellan mentor och lärar-
studenten.

Att ta utgångspunkt i en lärsituation 
Handal och Lauvås har myntat begreppet praktisk yrkesteori som byg-
ger på teorier utvecklade av Michael Polanyi, Ludwig Wittgenstein och 
Donald Schön och går i korthet ut på att en yrkeskunskap och yrkesi-
dentitet utvecklas genom reflektion över handling och händelser som 
prövas och korrigeras utifrån de reflektioner som leder till ny insikt och 
prövas på nytt.10 Genom att möta andras teoretiska resonemang fördju-
pas förståelsen av det avgränsade fenomenet som undersöks och en 
praktisk yrkesteori kan utvecklas. Den praktiska yrkesteorin omfattar 
både värderingar, erfarenheter och kunskap.
 
Handal och Lauvås använder sig av begreppet praxiskunskap för att 
illustrera kunskap som uttrycks i handling. Praxiskunskap behöver 
praktiseras för att visa sig som kunskap medan regelkunskap beskrivs 
genom de formulerade regler som det handlar om. 

För att utveckla en yrkeskunskap och en praktisk yrkesteori krävs alltså 
både kunskap som visar sig i det vardagliga hanterandet av situationer 
och ett personligt reflekterande för att språkliggöra situationen och en 
förankring i mera generella teoretiska kunskaper för att bli trovärdiga.  

Med stöd av praktisk yrkesteori blir utgångspunkten för samtalet de 
tankar som uppstår hos lärarstudenten i skolvardagen och som han/
10  Se vidare Lauvås och Handal 2001.
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hon vill och kan kommunicera. Det är alltså en planerad eller prövad 
lärsituation som arrangerats av lärarstudenten som blir startpunkten. 
Samtalet kännetecknas av att det ”ägs” av den som blir handledd. Det 
innebär att den handledde själv får tid att tänka igenom och formule-
ra de problem som är relevanta för läraryrket och som lärarstudenten 
är mogen för att diskutera. Det är alltid mentorn som initierar möten 
och ser till att det blir en kontinuitet och en regelbundenhet i samtalen. 
Samtalet förbereds av mentorn genom att skapa tidsutrymme och en 
ostörd plats.  Lärarstudenten förbereder sig genom att bestämma vad 
som ska tas upp och skriver med fördel ner några rader om vad sam-
talet ska handla om och lämnar till mentorn i förväg. Genom detta för-
farande startar tankeprocessen hos både lärarstudenten och mentorn 
redan innan mötet. 

Att knyta an till teori eller forskningsresultat
I handledningssamtalet och i uppföljningen av samtalet är det viktigt 
att inte tappa bort varken erfarenheten som mentorn bär på eller den 
erfarenhet som lärarstudenten har som tidigare elev och från eventu-
ell tidigare undervisning. Men framförallt är det viktigt att vid dessa 
tillfällen även aktualisera de resonemang som förs i lärarstudentens 
universitetsbaserade utbildningssammanhang. Här kan också folkhög-
sskolans egna skrifter och eventuell dokumentation var till nytta för att 
förstå vissa problem. Om problemet inte verkar vara belyst i den till-
gängliga litteraturen så är det lämpligt att föreslå en webb-sökning ef-
ter centrala begrepp för att hitta t.ex. artiklar eller annat material som 
belyser frågan. 

Att uppnå en generell nivå
Vid de handledande samtalen är oftast utgångspunkten någon händel-
se ur klassrumssituationen som lärarstudenten lagt märke till. (Exem-
pel på ”vanliga situationer” återkommer i denna text på sid 15). Det 
är således lärarstudenten som styr innehållet i handledningssamtalet. 
Händelsen är konkret och möjlig att observera både för lärarstudenten 
och för mentorn. Däremot kan reflektionen om och tolkningen av situ-
ationen vara helt olika och behöver därför blir beskriven ur lärarstu-
dentens perspektiv och diskuterad och bemött genom handledningen.  



-14-

För att kunna undersöka situationen både praktiskt och teoretiskt be-
höver den konkreta situationen bli till en mera allmän situation. T.ex. 
Deltagaren Kalle vägrar delta i en klassrumsdiskussion utan förblir tyst 
hela lektionen trots lärarens försök att få med honom i diskussionen. 
Denna händelse blir till problemet: ”Vad gör man med tysta elever?” 
För att uppnå en ännu mera generell nivå behöver frågan lyftas till 
”Kommunikation i klassrummet”. När man har hittat denna generella 
nivå kan begreppen börja undersökas mera teoretiskt och flera infalls-
vinklar kan börja uppstå och kan diskuteras. 

Vi kan beskriva det som att den konkreta observerbara situationen 
uppnår en nivå då man kan börja se principer för hantering av andra 
liknande situationer. 

Att utveckla en repertoar
Då en lärsituation blir till objekt för observation och reflektion leder 
det till funderingar över hur situationen hanterades och vad som låg 
bakom situationen och hanteringen. Det som kännetecknar en lärares 
vardag är att mycket som sker inte är förutsägbart på detaljnivå. Exakt 
hur uppgifter ska tas emot eller hur svaren kommer att gestalta sig från 
deltagarnas sida, utvecklas utifrån en hel grupps sammansättning av 
olikheter och tillfälligheter. Därför kan man karaktärisera lärarens ar-
bete både utifrån den i förväg väl avvägda planeringen och också den 
spontana reaktion som läraren måste använda sig av i klassrummet.

Vad är då lärarprofessionalitet i detta sammanhang? Det första är att 
inse att situationer kan lösas på flera olika sätt utan att varken det ena 
eller det andra sättet är fullständigt rätt eller fullständigt fel. Utfallet 
kan bli olika beroende på vilken strategi läraren har men kan för den 
skull inte bedömas som totalt rätt eller fel. Det andra är att en viktig del 
av en lärarens utveckling är att skaffa sig en bred repertoar av möjli-
ga lösningar på liknande situationer för att kunna variera emellan. Att 
kunna reflektera över sin handling och finna flera alternativa sätt att 
variera mellan är något som ger rollen en utmanande prägel där den 
egna bedömningsförmågan och kreativiteten ofta sätts på prov. 
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Att stödja en utvecklingsprocess
I mentorns arbete ingår att förbereda en process med sikte på professi-
onalitet hos lärarstudenten. Denna process kan gå från en hel del enkla 
lösningar och förhållningssätt till att blir mer och mer komplexa. 

Starten kan vara att lärarstudenten ska övervinna sin nervositet att stå 
inför en grupp. Här kan handledningen innebära mycket psykologiskt 
stöd och uppmuntran. Den som övervunnit detta skede kan ha siktet 
inställt på att försöka komma ihåg vad som ska sägas enligt planering-
en av lektionen. En annan farhåga som ofta förekommer är rädslan att 
inte själv kunna svara på deltagarnas frågor. Tänk om jag inte kan mitt 
ämne! Överhuvudtaget kan den första delen av utvecklingen ofta röra 
hur man själv gestaltar sig inför gruppen. 

Den andra fasen kan vara upptäckten av deltagarna och frågorna kring 
hur de reagerar. Ofta ställer sig lärarstudenten frågor om eleverna som 
man har att göra med, t ex. att de inte riktigt är som lärarstudenten 
förväntar sig. Det vill säga att det är något som inte stämmer med fö-
reställningen om hur en elev är eller snarare borde vara. I denna fas 
är det centralt att ge lärarstudenten tid att närma sig eleverna och de 
förutsättningar som de befinner sig i.

I en tredje fas kan insikter börja uppstå om att lärarstudenten själv har 
en betydande roll i spelet mellan elever och vad som sker i klassrum-
met. Nu blir det betydligt mer komplext att uppfatta vad som sker och 
hur relationen ser ut mellan lärarstudentens förhållningssätt och vad 
deltagarna företar sig. Ledarfunktionen sätts i ett mera kritiskt ljus. 

I en fjärde fas kan en mognad uppstå där variationer och alternativa 
lösningar är tänkvärda och möjliga att pröva. En mentor behöver följ-
aktligen bedöma i vilken utvecklingsfas en lärarstuderande befinner 
sig för att kunna hitta en progression i handledningen utifrån de kvali-
fikationer som denne redan har.

Att fokusera olika delar i undervisningen
Som tidigare nämnts har lärarstudenten ofta till en början fullt upp med 
att tänka på sig själv i undervisningssituationen och det krävs en del 



-16-

övning i att börja lägga märke till och urskilja olika händelser i förlop-
pet. Redan i planeringen tillsammans med mentorn kan det vara klokt 
att tala om något som mentorn och lärarstudenten särskilt ska lägga 
märke till i lektionen och att göra sig medveten om vad man behöver 
få handledning om. Det kan handla om strukturen, kommunikationen, 
talutrymmet, innehållet, målgruppsanpassning, deltagarnas inflytan-
de, tidsdispositionen, energin i gruppen, inledningar och avslutningar, 
hjälpmedelsanvändning, aktiviteten i grupparbeten, uppgifternas ut-
formning, etiska ställningstaganden osv. Att ha fokus inställt på någon 
särskild aspekt under lektionen gör det lättare att urskilja och att re-
flektera över just det på förhand utvalda. Så småningom kan flera olika 
delar bli möjliga att hantera samtidigt. Man kan säga att man bygger 
upp en observationskarta över olika delar av undervisningen och sam-
tidigt lägger märke till hur lärarstudenten och de studerande agerar i 
dessa händelser.  

Att upptäcka problemsituationer
Det är en sak att börja urskilja olika delar i undervisningen och läg-
ga märke till hur de studerande reagerar. En annan sak är att förstå 
hur man som ledare påverkar gruppen och att se situationen som ett 
”problem” som man ska hitta lösningar på. Problemet behöver inte 
vara förknippat med dramatik eller misslyckanden utan något som be-
höver redas ut för att i praktiken kunna pröva olika angreppssätt. Ett 
sådant problem är deltagarnas närvaro och frånvaro på lektionerna. Ett 
konkret exempel på deltagarbeteende är när de droppar in efter utsatt 
starttid, då introduktionen av lektionen redan avslutats. Detta beteen-
de kan man som lärare välja att helt blunda för och acceptera eller börja 
reda ut vad det kan bero på och i förlängningen fråga sig hur man skulle 
kunna angripa problemet. Det är alltså en fråga som behöver aktualise-
ras och något som man behöver förhålla sig till i sin lärarpraktik. 

Att utveckla pedagogisk/didaktisk kreativitet
Lärararbetet kan ses utifrån de uppgifter och funktioner som ingår i 
lärarens vardagsarbete. När man tittar närmare på det upptäcker man 
att lärararbetet handlar mycket om att kunna bedöma olika situationer 
och att ha beredskap att ta sig an dessa situationer. Det handlar också 
om att hitta variationer i sitt arbetssätt. Skälet till detta är både att lä-
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rarens arbete inte ska bli för repetitivt och att deltagarna ofta blir mer 
utmanade om de får pröva något nytt. Mentorn behöver därför stödja 
kreativiteten hos lärarstudenten. En fördel kan vara att se på lärarar-
betet som ett skapande arbete med många möjligheter till variationer 
och utveckling inte bara för deltagarna utan även för läraren själv. Där-
för behöver den verksamhetsförlagda delen av utbildningen innehålla 
utmaningar i att pröva flera tillvägagångssätt i upplägget av undervis-
ningspass och andra pedagogiska aktiviteter. Som exempelvis; att kun-
na lägga upp och hålla en intressant föreläsning, att göra uppgifter till 
grupparbeten, hålla i en workshop, arbeta problembaserat, genomfö-
ra projekt, organisera ett temaarbete, göra värderingsövningar, arbeta 
med ”livshistorier” genomföra deltagarsamtal osv.

Att utveckla didaktiska kunskaper från ämneskunskaper
I sin bakgrund har lärarstudenten ämneskunskaper, som är en grund 
för antagningen till Folkhögskollärarprogrammet vid Linköpings uni-
versitet. Ämneskunskaper är också en grund för undervisningen. En 
svårighet som ofta uppstår i samband med att använda sina ämneskun-
skaper i undervisningssammanhang är att ämneskunskaper inte är det 
samma som didaktiska kunskaper i ett ämne. Att kunna matematik är 
inte det samma som att undervisa i matematik. De egna kunskaperna 
måste användas på ett annorlunda sätt. De måste i vissa fall förenk-
las när det gäller upplägg och/eller nivå. Ibland händer det att lärar-
studenten inte har den exakta ämneskunskapen aktuell som passar in 
i undervisningen. Det behövs med andra ord en bearbetning av egna 
kunskaper till didaktiskt användbara kunskaper i undervisningssitua-
tioner. Det gäller att anpassa sina egna ämneskunskaper i förhållande 
till målgruppen och syftet med undervisningen samt till det samman-
hang som arbetspasset ingår i. 

En beprövad struktur för handledningssamtalet
Genom åren av handledningar i olika sammanhang har jag bearbetat 
mitt eget sätt att genomföra handledning och kommit fram till en tan-
kestruktur som utvecklats dels genom teori kring handledning11 och 
dels genom prövning, självkritik och prövning på nytt. Denna ”modell” 
ska ses som ett praktiskt stöd för handledningen av lärarstuderande.
11  Lauvås och Handal 2001. 
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Att föreslå en modell med en given struktur för ett öppet och jämlikt 
samtal i pedagogiskt syfte är naturligtvis vanskligt. Detta är ändå ett 
försök att underlätta för den som är mentor, att åstadkomma en situ-
ation som innebär att samtalet har en struktur som i någon mån kan 
vara likvärdig för alla. 

Handledningssamtalet rekommenderas att ha en tidsram som är be-
gränsad till en timma för att koncentrationen ska vara hög. Samtalet får 
en tydlig start genom att klargöra vad klockan är och hur dags samtalet 
slutar. Detta bidrar till att båda parter har samma förväntningar och 
blir medvetna om tiden. 

För att skapa en struktur för samtalen används tre huvudsteg i proces-
sen:

•	 Lärsituationen  
Problemet eller den pedagogiska situation som lärarstudenten 
hänvisar till. 

•	 Intentionen 
Problematisering av hur det var tänkt. 

•	 Tillvägagångssättet 
Hur blev det och hur följs detta upp? 

Av dessa tre steg är det framförallt de två första stegen som tar den 
övervägande delen av tiden i anspråk. Det är i den inledande delen av 
samtalet som lärarstudenten ska klargöra den situation eller det pro-
blem som ska redas ut. Genom att reflektera och med egna ord språk-
liggöra sin historia startar processen till en utvecklad praktisk yrkeste-
ori som är beskriven ovan. 

Mentorns uppgift är att lyssna aktivt och att hjälpa den handledde att 
berätta sin historia. Genom mentorns frågor, speglingar, uppmuntran 
och sammanfattning får lärarstudenten det utrymme som krävs för att 
själv se djupet och vidden av problemet. I syfte att ge ledtrådar till att 
tänka och tala kan det vara lämpligt att ställa frågor utifrån olika nivåer: 
en konkret (vad hände), en teoretisk/erfarenhetsmässig (hur kommer 
det sig) och en värderingsmässig (vad tycks om det). Värdera dock inte 
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själv, som mentor, i detta steg det som sägs genom att tala om vad som 
är rätt eller fel, bra eller dåligt. Det har en styrande effekt som kan sätta 
hinder i vägen för den utredning som lärarstudenten själv håller på att 
begripliggöra och sätta ord på. Syftet med strukturen är att underlätta 
en integrering mellan det teoretiska och det praktiska. De didaktiska 
grundfrågorna behöver sammanfattningsvis bli belysta under handled-
ningssamtalet: Hur väljs stoffet ut och hur anpassas det till målgrup-
pen? Hur gör man? Varför gör man det man gör? Vad rättfärdigar det 
man gör? 

Här följer tankestrukturen för handledningssamtalet i punktform:

1. Lärsituationen – identifiera och klargöra

a. Skapa klarhet genom att hjälpa den handledde att berätta sin historia.
Inga korrigeringar eller goda råd i detta skede. 

•	 Ställ frågor – öppna frågor och uppföljningsfrågor
•	 Lyssna – aktivt genom att bekräfta det som sägs
•	 Spegla – innehållet och känslor i det som är berättat
•	 Uppmuntra till reflektion
•	 Sammanfatta ur den handleddes perspektiv

Det är viktigt att den handledde i denna första del fått berätta färdigt 
och reflekterat över sin historia och att handledaren verkligen förstått 
vad saken gäller. Återvänd annars till historien och ställ förtydligande 
frågor.

b. Vidga perspektivet/synsättet
•	 Identifiera och utmana blinda fläckar 
•	 Tolka – gör egna beskrivningar av det som sagts
•	 Sammanfatta
•	 Konfrontera, Varför-frågor
•	 Informera – red ut sådant som är missuppfattningar eller saknar 

grund
•	 Berätta om egna erfarenheter
•	 Visa din förståelse
•	 Låt lärarstudenten själv få reflektera
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I denna del av handledningen bör den handledde ha fått möjlighet att 
se med delvis nya ögon på problemet. Det är viktigt att se både på det 
egna beteendet som lärare och på deltagarnas beteenden.  

c. Fokusera på det centrala

Vad handlar det om egentligen? Visa på själva svårigheten eller dilem-
mat.
Diskutera gärna beröringspunkter med teoretiska resonemang ur lä-
rarstudentens kurslitteratur eller annan pedagogisk litteratur.

2. Intentionen – identifiera vad i problemsituationen som bör utvecklas

I denna del av handledningen ska lärarstudenten sätta upp utvecklings-
mål eller olika sätt att pröva sig fram i liknande situationer. 

•	 Konfrontera
•	 Var kreativ 
•	 Lista olika förslag 

Problemet bör kunna beskrivas på en generell nivå och alltså ha lyft 
från den enskilda händelsen till att kunna kännas igen i vid flera tillfäl-
len. 

3. Tillvägagångssättet – handlingsplan, koppla målet till en handlings-
plan

För att handledningen ska leda till utveckling behövs en tydlighet i hur 
lärarstudenten ska pröva sig fram i fortsättningen. 

•	 Utforma strategi och planer 
•	 Bestäm tid för uppföljning  

Handledningen avslutas med att bestämma var, när och hur ni ska följa 
upp den nya strategin.
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Vanliga svårigheter som lärarstudenten själv upplever
Under studierna vid universitetet behandlas självklart många frågor 
som kan ställas runt lärarens kompetens men det rör sig på ett teore-
tiskt plan som inte alltid är direkt överförbart i en pedagogisk vardag i 
klassrummet. Det innebär därför att många funderingar uppstår på ett 
mera konkret sätt när lärarstudenten gör sina försök i praktiken. 

Här beskrivs några vanliga aspekter som kommer upp vid handled-
ningen av lärarstuderande: 

Dialogen i klassrummet mellan lärare och de studerande, strukture-
ringen av ett arbetspass/lektion, stoff-mängden och bearbetning, mo-
raliska och etiska dilemman, tidsdispositionen, att formulera uppgifter, 
organisering av grupparbeten, hjälpmedelsanvändning, röst och språ-
kanvändning samt inledning och avslutning av lektioner.

Dialogen/kommunikationen
Det finns ofta en föreställning och önskan om interaktion mellan lära-
ren och deltagarna när den verksamhetsförlagda delen av utbildningen 
startar. Lektionen ska ske i dialog, tänker lärarstudenten, och med re-
spons både från mentorns och från deltagarnas sida. Det visar sig ofta 
att det är svårare än man trott att få dem att samtala om det man pla-
nerat. Att leda ett samtal i en önskvärd riktning är en svårighet som blir 
tydlig i praktiken. På vilket sätt ska man ställa frågor för att få igång en 
diskussion och hur gör man för att hålla liv i diskussionen? En annan 
vanlig upplevelse är att några få dominerar hela samtalet varje gång 
och vad ska man göra med de tysta som nästan aldrig gör sin röst hörd? 
Ytterligare en aspekt på kommunikationen är lärarstudentens undran 
över hur deltagarna får inflytande över innehållet och tillvägagångsät-
ten i lärsituationen. 

Strukturering av arbetspass/lektion
Ett arbetspass/en lektion är en tidsrymd som kan variera mellan 40 
min och 120 min. Den tidsrymd som gäller ska disponeras i förhållan-
de till arbetspassets/lektionens syfte och målgruppens förutsättningar. 
Ett arbetspass ska också vara varierat. Det behövs alltså någon form av 
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organisering som kan upplevas naturligt logisk och väl utnyttjad. Vid 
planeringsarbetet behöver just ordningen i lektionen bli synlig så att 
den går att kommunicera med deltagarna. Frågan ”Med vad och hur 
ska vi arbeta idag?” bör läraren kunna samtala om och förklara så att 
deltagarna ser det meningsfulla och utmanande i arbetspasset. Struk-
turen i arbetspasset är inte på förhand givet men ett exempel kan vara: 
inledning, olika moment, som kan vara: tillbakablickar på tidigare ar-
betspass, genomgång eller informationshämtning/givning och bear-
betningsmoment av olika slag, och avslutning. 

Tidsdispositionen 
En fråga som ligger nära strukturen är: Hur ska tiden disponeras? Hur 
lång tid får varje moment ta? Vid planeringen gäller det att uppskatta 
tidsåtgången. Under själva genomförandet handlar det om att utveck-
la en förmåga att tänka på tiden samtidigt som man har andra fokus 
för sina tankar. Från början behövs mycket träning i att ha kontroll på 
klockan samtidigt som annat pågår. Här gäller att både se till planen för 
lektionen och samtidigt anpassa sin lektion efter det som faktiskt hän-
der i klassrummet. Både planerad och spontan på samma gång alltså!

Stoff-mängden 
 Frågor som ”Vad är innehållet i arbetspasset/lektionen?” behöver for-
muleras klart och tydligt som ett syfte. Vad ska läras in i detta pass? Vad 
är det ”nya” stoffet i lektionen och hur ska det disponeras? En fråga som 
är mycket vanlig i början av lärarkarriären är hur mycket stoff som lära-
ren ska ge under lektionen. Svårigheten är att bedöma hur mycket och 
hur detaljerat stoffet ska vara. Ett allmänt uttryck är ”stoffträngsel” när 
lektionen har allt för mycket ny information, alltför många s.k. fakta. 
Här krävs övning i att lägga märke till deltagarna och deras möjlighet 
att ta till sig innehållet i arbetspasset. I början av övningen till lärare är 
det också vanligt att inte innehållet räcker till för den utsatta tiden. Vad 
ska jag göra nu när det är 10 min kvar av lektionen? 

Bearbetning 
En annan fråga som förekommer är: Hur ska jag göra för att eleverna 
ska få bearbeta informationen så att den blir till kunskap? Från början 
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kan det vara en insikt hos lärarstudenten att eleverna inte omedelbart 
kan det som läraren eller texten har förmedlat. Det finns många olika 
sätt att variera bearbetningen på, som läraren behöver pröva för att se 
vad som är möjligt. T.ex. muntliga, skriftliga, fördjupningar i texter, öv-
ningar och gestaltningar. Ska det ske individuellt eller i grupp? Ska det 
redovisas och i så fall hur? 

Moraliska och etiska dilemman
Det pedagogiska ledarskapet sträcker sig många gånger utanför den 
ämneskunskap som lärarstudenten har. Vid diskussioner framkommer 
vitt skilda uppfattningar om vad som är rätt och fel, gott och ont. Po-
litiska och etniska konfrontationer som tenderar till rasism kan upp-
komma i klassrummet. Det kräver av en lärare att både kunna hantera 
sitt eget moraliska engagemang och samtidigt kunna lyssna till andras 
uppfattning. En fråga som förekommer är: Vad gör jag när diskussionen 
urartar? 

Formulera uppgifter
En annan avancerad uppgift som lärarstudenten ska lära sig är att for-
mulera uppgifter till de studerande. Uppgifterna ska ha ett syfte i för-
hållande till kursen, lektionen, situationen och den studerandes för-
måga. Uppgiften ska vara klart uttryckt helst i skriftlig form. Det ska 
framgå hur lång tid den ska pågå och hur den ska redovisas. Uppgifter 
kan vara av olika art, som kontrollerande kunskapsuppgifter eller fri-
görande mera kreativa uppgifter.

Att träna sig i att skriva ner de uppgifter som ska genomföras är vik-
tigt för lärarstudenten själv, då det ökar stringensen på formuleringen. 
Vid genomläsning kan lärarstudenten själv ta ställning till om det är 
tillräckligt klart uttryckt.  Det är också en fördel för de studerande att 
kunna läsa sin uppgift och kunna gå tillbaka om man blir osäker. Andra 
aspekter som behöver ses över är om uppgiften är tillräckligt utma-
nande och intressant för de studerande. Hur öppen är uppgiften? Vad 
kan den vuxne deltagaren själv ta ställning till? Hur styrd är uppgiften? 
Finns det tillräckligt med pedagogiska ramar så att uppgiften får den 
önskvärda riktningen och så att kreativiteten hos den studerande får 
utrymme?
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Styrning/frihet
Vid studierna på universitetet kommer de blivande lärarna i kontakt 
med teorier kring vuxnas lärande och tankar om delaktighet i studi-
erna är centrala. När detta ska praktiseras i klassrummet blir ofta frå-
gan: Hur mycket ska jag som lärare styra undervisningen och hur kom-
mer deltagarna in i processen? Ofta behövs en ledning för att skapa en 
grupprocess med utmaningar. Frågan är mera: Hur styr man som lärare 
för att få igång en arbetsprocess med arbetsglädje? Att frigöra energi 
hos deltagarna, för att ta sig an sin egen utveckling, är det centrala i 
lärarens uppgift. 

Organisering av grupparbeten
Att gruppen utgör en plattform för lärande finns omnämnt i kurslit-
teraturen som ingår i utbildningen. Men att alla sittningar i en grupp 
inte innebär att lärande gynnas vet de flesta av egen erfarenhet. Det 
krävs alltså några pedagogiskt genomtänkta val för att underlätta lä-
rande i gruppen. Det handlar om hur grupparbetet ska organiseras och 
styras. Frågor som: Hur många och vilka ska samarbeta? Ska gruppen 
vara sammansatt på förhand eller ska deltagarna själva välja vilka de 
vill samarbeta med? Finns det kriterier för hur gruppen ska vara sam-
mansatt? Ålder, kön, intressen, tidigare erfarenheter, roller i gruppen 
osv. Hur länge ska gruppen bestå? Vilka uppgifter ska gruppen hantera? 
Var ska de befinna sig när de arbetar? Vilka hjälpmedel får användas? 
Hur ska uppgifterna redovisas eller presenteras? Vilken roll ska läraren 
själv ha? Aktiv, passiv? Ingå i någon grupp? Vara sambandscentral? Ut-
veckla nya aspekter eller frågor under grupparbetets gång? Vilken typ 
av respons kommer att ges när redovisningen är klar? Här finns alltså 
en mängd frågor att ta ställning till innan man startar ett grupparbete. 

Röst- och språkanvändning
Ett orosmoment för lärarstudenten är ibland om man hörs när man ta-
lar. Frågan är ofta ställd som: Förstår de studerande vad jag säger? Den 
frågan kan inbegripa röstens styrka, klang och bärighet. Frågan kan 
också inrymma språkets användning. Vilken språkanvändning har lä-
rarstudenten - ett akademiskt, som ibland innehåller många främman-
de ord eller ett vardagligt med många förkortningar och ibland slang-
uttryck? Lärarstudenten behöver få respons på sin språkanvändning 
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så att en anpassning till målgruppen är möjlig. Språket behöver också 
innehålla utmaningar för deltagarna, men med förklaringar så att deras 
eget språk har förutsättningar att utvecklas.      

Hjälpmedelsanvändning
Förr var konsten att använda den svarta tavlan och griffelkritorna en 
handgriplig metodisk fråga för en ”lärarkandidat”. Det är fortfarande 
en del i lärarens uppgifter att kunna gestalta sin information för de stu-
derande. Men nu för tiden finns det flera hjälpmedel som läraren be-
höver träna på att använda. Tekniska hjälpmedel finns på varje skola 
och används på olika sätt och i olika omfattning. Datorns möjligheter 
är numera för det mesta en självskriven del i deltagarnas värld. Hur ska 
datorerna utnyttjas i undervisningen? Vilka program behöver lärarstu-
denten känna sig förtrogen med?  Vilka möjligheter finns till informa-
tion inom ämnesområdet? Vilka begränsningar finns? Finns pedagogis-
ka uppgifter på olika hemsidor inom det egna ämnesområdet? Ska den 
studerande själv söka eller ska läraren ha en förhandskontroll av olika 
sidor och bestämma om användbarhet? Är t ex. Power Point ett givet 
program för varje lärare?

Inledningar och avslutningar
Då lärarstudenten börjar urskilja olika delar av sin undervisning blir 
det också aktuellt att särskilt förstå betydelsen av hur en lektion inleds 
och avslutas. Genom inledningen kan arbetspass/lektioner knytas ihop 
och ge en progression i kunskapsutvecklingen. I inledningen kan ock-
så motivationen stärkas genom att intressanta frågor eller problemati-
seringar görs av läraren. Att kunna dramatisera sitt innehåll kan vara 
lärarens styrka då det gäller att få deltagarna att ta sig an uppgifter. 
Frågan: ”Varför är detta viktigt?” behöver utvecklas av läraren för att ge 
spänning och energi hos den studerande.

Avslutningen av en lektion behöver också en viss dramaturgi. Vad har 
vi behandlat i dagens lektion? Sammanfattning eller centrala frågor kan 
göras och ställas antingen av läraren eller av de studerande själva. Vad 
leder detta vidare till? Hemuppgifter? Vad tar vi upp nästa gång? Osv. 
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Mentorskapets möjligheter
Till sist vill jag beskriva något om vad mentorskapet ger för möjligheter 
till utbyte. När mentorskapet engagerar båda parter finns goda chanser 
till lärande för både lärarstudenten och mentorn. Vid mina möten med 
mentorer har dessa berättat om hur lärorikt det varit att följa en lärar-
student och tillsammans utbyta tankar om undervisning och hur man 
löser olika situationer. Genom att sitta vid sidan och observera vad som 
händer i lärsituationen har nya aspekter blivit synliga för mentorn som 
inte är möjligt att hinna upptäckas och reflektera över när man själv le-
der verksamheten. Mentorskapet är alltså inget ensidigt givande av hur 
man på ett förutbestämt sätt ska sköta undervisningen utan snarare 
ett undersökande av praktiken som ger ständigt nya infallsvinklar. Det 
är ett unikt tillfälle att få sätta ord på läraryrkets vardagspraktik som 
ofta är tyst kunskap hos läraren innanför klassrummets väggar. Att få 
ha en samtalspartner på ett gemensamt yrkesspråk som är intresserad 
av det som lärare dagligdags sysslar med, kan vara mycket stimulera-
de för den egna utvecklingen. Då lärarstudenten kommer direkt från 
läsning av aktuell pedagogisk litteratur ger också detta möjligheter till 
uppdatering kring nuvarande forskning och teoretiska resonemang för 
mentorn. 

Läraryrkets oändliga process av egen utvecklig är kanske ett av yrkets 
bästa stimuli. Det är helt enkelt omöjligt att bli klar som lärare då ut-
bildning är en del av samhället och samhället ständigt är i förändring. 
Mötet folkhögskolans deltagare med olika behov och den egna person-
liga mognaden med åren har naturligtvis också inverkan på hur yrkes-
rollen hanteras. Att syssla med människors utveckling går aldrig att 
reglera i detalj så att givna mönster är tillgängliga i varje situation utan 
det kräver ständigt en god bedömningsförmåga och kreativa lösningar. 
Detta bidrar också till stor utvecklingspotential i yrkesrollen. Man kan 
tala om konsten att hantera situationer utan att man är säker på att 
man gör helt rätt och inte heller gör helt fel. Det är ur denna osäkerhet 
som kreativiteten ofta föds.

Genom lärarstudentens frågor kan blinda fläckar bli synliga och före-
mål för eftertanke även hos mentorn. Ibland händer det att frågorna 
bidrar till ökad medvetenhet om folkhögskolans hela verksamhet och 
undervisningspraktik. 
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Att som lärare få en ny pedagogisk roll som mentor kan också innebä-
ra att den kollegiala rollen stärks. Mentorns egen beprövade erfaren-
het har fått ett nytt användningsområde i relationen till lärarstudenten 
men kan också aktualiseras i relationen till de ordinarie kollegerna. I 
ett mentorskap finns förutsättningar för belysning av lärarens prak-
tiska yrkesteori och det blir i bästa fall en plattform för nya språng i 
utvecklingen av lärares yrkesskicklighet för både mentorn och lärar-
studenten. Det som blivit vardagsrutin har genom att problematiserats 
tillsammans med lärarstudenten också fått nytt ljus och kan utövas 
med högre grad av insikt eller omprövas på nytt sätt.

Med mentorskapet finns på sitt sätt möjligheten att bidra till att stärka 
folkhögskolans pedagogiska utveckling och skolformens identitet. 

Lycka till! 
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