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Att bygga upp motivation, digitala färdigheter och 
språkkunskaper hos vuxna invandrare för att främja 
arbete och social integration.

        Europeiska Kommissionens stöd åt framställningen av detta dokument utgör inte ett godkännande av 
         dess innehåll, vilket endast återspeglar upphovsmännens åsikter, och Kommissionen kan inte hållas 
                 ansvarigt för någon användning av informationen i det.
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DENNA HANDBOK ÄR ENDAST AVSEDD FÖR INFORMATIONSÄNDAMÅL.INNEHÅL-
LET HAR SKAPATS FRÅN VANLIGA KÄLLOR OCH TILLÄMPAR LAGARNA OM RÄTTVIS 

ANVÄNDNING UTAN AVSIKT ATT BRYTA MOT NÅGON UPPHOVSRÄTT. OM DU 
ANSER ATT UPPHOVSRÄTTEN HAR KRÄNKTS, VÄNLIGEN KONTAKTA OSS FÖR ATT 

LÖSA FRÅGAN PÅ ETT REPARATIVT SÄTT.    

MOTIVATIONSPROJEKTET
Motivationsprojektet syftar till att främja människors rätt att få tillgång till tjänster som de 
behöver för att återgå till utbildning och på så sätt förhindra social utslagning. Det erbjuder 
invandrare, flyktingar och asylsökande vuxna inlärare ett sätt att engagera och motivera sig 
själva, öka sina grundläggande och övergripande färdigheter för att göra det möjligt för dem 
att delta fullt ut i samhället och klara av framgångsrika övergångar på arbetsmarknaden. 
Motivationsprojektet har partnerskap från Sverige, Cypern, Italien, Turkiet, Tyskland och 
Portugal.

Projektet finansieras av nyckelåtgärd 2 i Europeiska kommissionens Erasmus+-program och 
samordnas av IFALL med stöd av CSI, MVNGO, FAAL, KultureLife och CMLISBOA.

Motivate tillhandahåller goda kreativa metoder för att erbjuda en innovativ och effektiv ut-
vecklingsmodell. Det arbetar också för att övervinna fördomar, främja acceptans av invandrare 
på europeisk nivå och främja utbyte av expertis mellan organisationer som är verksamma 
inom olika områden. Den viktigaste innovationen i detta projekt är multi-mentorering.

INTRODUKTION 
AV HANDBOKEN OM MENTORSKAP
Mentorskap är ett välkänt begrepp i dagens samhälle, men det uppfattas ofta på olika sätt 
av olika personer. Mentorskap är en gammal organisationspraxis. Kravet på kontinuerligt 
lärande har aldrig varit högre i dagens konkurrensutsatta företagsmiljö. Samtidigt har det 
aldrig funnits en större önskan om personlig kontakt och interaktion. 

Handboken Motivate Mentoring syftar till att omtolka finesserna i mentorskapet, som är 
en värdefull utvecklingsaktivitet för adepter och mentorer. Mentorer och mentees kommer 
att få möjlighet att utveckla sitt ledarskap och sina interpersonella färdigheter, reflektera 
över sin praktik och använda sin erfarenhet och expertis för att stödja andras utveckling 
med hjälp av denna handbok. Den ger de färdigheter och resurser som behövs för att 
effektivt stödja varandra genom mentorskap och olika metoder/modeller som används inom 
mentorskapsområdet. Som ett resultat av detta är den här för att stödja utvecklingen av 
alla mentees och mentorer.
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Enhet 1
Vad är mentorskap?
Personer som använder begreppet mentorskap brett för att 
uttrycka ett brett spektrum av aktiviteter och mål kan naivt 
tro att de exakt uttrycker sina förväntningar och önskemål 
när de i själva verket kan uppfattas på ett annat sätt av 
andra. Mentorskap definieras på olika sätt av individer och 
organisationer beroende på deras bakgrund, utbildning 
och erfarenheter.

Lois J. Zachary (2000) definierar begreppet 
som en ömsesidig och samarbetsinriktad 
inlärningsrelation mellan två (eller flera) per-
soner som delar det ömsesidiga ansvaret och 
redovisningsskyldigheten för att hjälpa en adept 
att uppnå tydliga och ömsesidigt definierade 
inlärningsmål.

David Kay och Roger Hinds (2002) betraktar mentor-
skap som ett förhållande mellan två parter, som inte är 
kopplade till en linjeförvaltningsstruktur, där den ena parten 
(mentorn) vägleder den andra parten (adepten) genom 
en period av förändring och mot ett överenskommet mål.

Dessa två definitioner förklarar begreppet på ett brett 
och effektivt sätt. Man kan alltså konstatera att men-
torskap på sin mest grundläggande nivå är ett självstyrt 
inlärningsförhållande där den lärdes behov av lärande är 
den drivande kraften. Det fokuserar på bredare, mjukare, 
immateriella frågor som inlärningsmål (sätt att lära känna 
företagskulturen) och mer komplexa, mer praktiska mål (lära 
sig att leda sina direkt underordnade). Mentorskap saknar 
standarder och är inte ett professionellt verksamhetsom-
råde, även om det finns många bästa metoder (även om 
yrkesverksamma tillämpar det). Relationer med mentorer 
utvecklas naturligt med tiden. En mentorskapsrelation kan 
omfatta en mängd olika personer (från officiellt mentorskap 
till informellt gruppmentorskap eller kollegialt mentorskap, 
till exempel) och en mängd olika inlärningsmöjligheter 
(skuggning, projektutveckling, konferenser och möten). 

Mentorskap är en typ av utbildning som innehåller mål för 
att lyckas, och det är en vägledning av motivation, stöd 
och råd för adepter vars framsteg mäts från början till slut.

Individer kan bättre utöka sin kapacitet och bevara organ-
isationens dynamik i en situation med ständiga utmaningar 
och förändringar när mentorskap integrerar fördelarna 
med lärande med den övertygande mänskliga tendensen 

till kontakt. Mentorskap är också en klok affärsstrategi. 
Organisationer som konsekvent tillför värde till mentor-
skap ser otroliga fördelar. De rapporterar om högre grad 
av bibehållande av personal, högre arbetsmoral, större 
organisatoriskt engagemang och arbetstillfredsställelse, 
förbättrade ledarskapsfärdigheter, bättre resultatstyrning, 
minskad stress, mer robusta och mer integrerade team 
samt förbättrat individuellt och företagsbaserat lärande.

Mentorskap är det inte :
En passiv aktivitet bör inte bara vara en konversation en 
gång i taget, utan en regelbunden, målinriktad kontakt.

Coachning — Coacher kan få betalt för sina tjänster, men 
en mentor kan tjäna mer osjälviska syften eller tjäna på 
interaktionen.

Ett alternativ till formell utbildning — Mentorskap 
ersätter inte ordentlig träning, men kan stödja den.

Ledarskapsersättning — En mentor bör inte ta på sig 
en adeptens chefs arbete eller ansvarsområde.

Ett löfte om framsteg — En mentorrelation är ingen 
garanti för framsteg. Å andra sidan kan båda parter 
öka sin totala arbetstillfredsställelse genom att utveckla 
kompetenser och färdigheter.

Personlig terapi — Även om framgångsrika mentorer 
lyssnar på sina adepter utan att döma dem ska de inte 
förväxlas med terapeuter. Syftet med relationen är inte 
att återuppta den lärdes förflutna.

Enhet 2
Mentorers och adepters roller 
och ansvarsområden 
Eftersom begreppet mentor används omväxlande för att beskriva olika inlärningssammanhang var det viktigt att 
nämna vad mentorskap är och inte är innan man började definiera en mentor och en adept. En mentor fungerar som 
en vägledare som hjälper mentees att fastställa och förstå sina egna mål och att följa dem framgångsrikt, till skillnad 
från en lärare eller till och med en coach, som fokuserar på att hjälpa människor att lära sig och öva upp en viss 
uppsättning förmågor. Mentorer i dagens värld har inte gudomlighetens magiska färdigheter för att hjälpa människor 
att övervinna sina svårigheter, men de har något annat, som är lika kraftfullt. De och deras adepter har tillgång till 
kunskap och forskning om hur man bygger upp goda mentorrelationer och hjälper vuxna att lära sig och förbättra sig. 
Dessutom kan en mentor vara en yrkesman som kan hjälpa en adept att utveckla sin karriär. För den adept som är 
mentor tjänar mentorn vanligtvis två syften. Det karriärrelaterade syftet porträtterar mentorn som en utbildare som 
erbjuder vägledning för att hjälpa mentee att förbättra sin professionella tillväxt och framsteg. Mentorns rollmodell och 
nätverk av stöd för den studerande är det psykosociala syftet. Båda verksamheterna erbjuder inre och yttre lärdomar 
om yrkesmässig utveckling och balans mellan arbete och privatliv.

Mentors bör Mentees bör

• Samarbeta med adepten för att skapa en individuell 
utvecklingsplan (IDP).

• Lär dig hur organisationerna hanterar sina program, 
utvecklar realistiska arbetsprodukter och agerar som 
en förebild för mentees.

• Undersöka de grundläggande egenskaper som krävs 
för att upprätthålla en god ledarskapsmiljö.

• Se till att mentees arbetsprojekt har start- och 
slutdatum och att de inte stör mentees officiella 
ansvarsområden.

• Träffa adepten regelbundet för att diskutera och 
utvärdera framstegen. 

• Tillhandahålla deras kunskap, perspektiv, konstruktiv 
feedback och förslag för genomförandefasen.

• Skapa och bibehåll en relation som präglas av 
förtroende och respekt för dina utvalda adepter. 

• Bevara sekretessen och agera som en förtroende-
person. 

• Stöd dina adepter som en värdefull resurs. 
• De gör ett långsiktigt åtagande för sina adepter. 
• Hjälpa adepterna att identifiera och uppnå lämpliga 

mål genom att fungera som ett kommunikations-
verktyg. 

• De ägnar tid och kraft åt att bygga upp en solid 
grund och relation med sina adepter. 

• När det är nödvändigt, konfrontera ogynnsamma 
attityder och beteenden. 

• Fråga om mentees förslag eller hjälp om det är 
lämpligt. 

• När det är lämpligt kan du ge uppmuntran och 
kloka råd. 

• Respektera individuella variationer och erbjuda 
vägledning om karriär och yrkesmässig utveckling. 

• Delta i strukturerade möten för att bygga upp 
partnerskap.

• Fyll i ett formulär för att bli en adept. 
• Träffa sin mentor regelbundet.
• Delta aktivt i mentorskap och målinriktning.
• Ge feedback och förslag för att förbättra programmet.
• Lär dig nya färdigheter och expertis från en annan 

mentor. 
• Lär dig och bygg upp nya färdigheter och kompe-

tenser som kan komma att behövas i framtiden. 
• Ta ansvar för deras utveckling och för förvaltningen 

av relationen. 
• Bevara din sekretess. 
• Ta emot coachning, feedback och nya idéer med 

stor entusiasm. 
• Ställ frågor utan att tveka.
• Skapa kontakter med människor både inom och 

utanför organisationen. 
• Ha en öppen och ärlig kommunikation. 
• Vid behov kan du dela med dig av deras värderingar, 

idéer och problem. 
• Delta i strukturerade möten för att bygga upp part-

nerskap.

◢ MENTORING
I det här kapitlet hittar utbildarna definitioner av mentorskap, roller och ansvar för mentorer och adepter, 
behov av att bli mentor och förklara fördelarna med mentorskap för målgruppen.

'En mentor är någon som låter dig se hoppet inom dig själv.' 
Oprah WinfreyK
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Enhet 3
Behov för att bli en mentor
Mentorskap är inte ett specialiserat område. En mentor är 
en person som har expertis, intresse och uppmuntran för att 
vägleda en medarbetare genom en tid av förändring. Rollen 
kräver inga formella kvalifikationer. Vissa kvalifikationer 
krävs dock för att vara mentor. En mentor måste ha passion, 
beslutsamhet, iver, vänlighet, förmåga att bygga dörrar och 
praktisk erfarenhet för att lyckas. Det är också viktigt att 
behandla allt och allt som delas inom mentorförhållandet 
med strikt sekretess. 

Han/hon måste också försäkra sig om att han/hon känner 
till eller är villig att lära sig mer om adepten. Typiskt sett 
varierar de specifika uppgifter som mentorerna behöver 
beroende på deras förutsättningar och avsikten med 
mentorskapet. Om de till exempel är mentorer för ett 
professionellt eller personligt utvecklingsprogram behöver 
de känna till den mentees mål och utvecklingsplan. I vissa 
situationer är det också fördelaktigt att lära sig mer om 
mentees personliga liv och erfarenheter. Det kan vara fallet 
om de är inskrivna i ett strukturerat studieprogram och är 
skyldiga att slutföra sådant kursarbete eller uppgifter på 
sin egen tid. Deras motivation att göra det kan påverkas 
av deras situation.

Om mentorerna har relevanta kvalifikationer kan de hjälpa 
till i vissa situationer. Det är kanske inte nödvändigt för 
alla former av mentorskap. Mentorerna måste ändå känna 
till läroplanen och riktlinjerna för yrkesutveckling om de är 
mentor för någon som förbereder sig för en yrkesexamen. 
Det är inte nödvändigtvis lämpligt att mentorerna har 
samma examen som de studerande strävar efter. Även om 
detta kan vara fördelaktigt i vissa fall är de personliga 
egenskaper som nämns här mer kritiska.  Ett nytt perspektiv 
från en annan position kan i de flesta fall vara fördelaktigt 
(Kay, D., & Hinds, R.). Människor behöver en rad andra 
personliga egenskaper för att bli framgångsrika mentorer. 
Några kan nämnas här:

Direkt instruktion eller handledning krävs dock inte, eftersom 
dessa uppgifter lämpligen faller under linjechefens eller 
instruktörens ansvar och inte under mentorns. Mentorerna 
behöver inte ha alla nödvändiga personliga färdigheter på 
en gång. Att vara mentor kommer i praktiken att hjälpa 
dem att förbättra dessa färdigheter.

Enhet 4 
Fördelar med mentorskap 
för målgruppen
Det primära målet med mentorskap är att stödja adept-
erna. De måste informeras grundligt i förväg för att kunna 
dra nytta av alla fördelar. Mentorerna kommer att spela 
en viktig roll i detta. Deras uppgift kommer att vara att 
förklara programmets karaktär och syfte för sina adepter, 
liksom de förväntade resultaten, som omfattar följande:

• Identifiering och organisering av kompletterande 
praktisk utbildning 

• Upprättande av nätverk 
• Utveckling av en karriärstrategi och åtgärder för att 

förverkliga den
• Hjälp med jobbansökningar
• Hjälpa adepten att få inbjudningar till anställning-

sintervjuer.
• Uppmuntra den adept som ska få hjälp att tro på 

sin förmåga.
• Upprättande av en affärsplan

De studerande förväntas ha:

• Yrkesmässiga prestationer
• Personlig utveckling 
• Yrkesinriktning 
• Förändring av visionen 
• Motivation 
• Självförtroende 
• Nätverk på arbetsplatsen 
• Verklighetskontroll 
• Överföring av kunskap 
• Utbyte av erfarenheter 
• Kommunikation 
• Konflikthantering och kritik
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Enhet 1
Betydelsen av kompetenserna 
för mentor och adept
En mentors roll En sådan specifik relation kräver faktiskt 
att man är flexibel och anpassar sig till den studerandes 
förändrade och växande behov. Mentorn ger vägledning 
och stöd till adepterna för att hjälpa dem att utveckla 
yrkesmässiga och personliga färdigheter. Under en relation 
mellan mentor och adept kan en mentor spela olika roller 
och anta karaktärer som hjälper adepten att nå sina mål 
(coach, djävulens advokat, stödsystem, resurs).
När det gäller mentees uppmanas de att lära sig och ta till 
sig så mycket information och kunskap som möjligt. Även 
om mentees roll är mindre varierad spelar de fortfarande 
en viktig roll i relationen (planerare, utredare, student)..

Enhet 2
Stappföljd vid upprättandet 
av en relation
Clutterbuck (2005) anger en sekvens av stadier i förhål-
landet mellan de två deltagande karaktärerna:
• Att bygga upp en relation
• Fastställande av riktning
• Utveckling
• Avveckling
• Professionell vänskap / Att gå vidare

Fas 1
Rapportuppbyggnad är den inledande fasen där mentorn 
och adepten bestämmer om de vill arbeta med varandra 
eller inte. Av någon anledning upplevs förhållandet mellan 
mentor och mentor som obalanserat eller ineffektivt. I 
det här fallet kommer vägen inte att gå särskilt långt. 
Lika avgörande som de färdigheter som ska uppnås är 
mentorns förmåga att känna igen en potentiell brist på 
kontakt och hantera den på ett positivt sätt - genom att 
konfrontera saken öppet och tillsammans med adepten 
ompröva vilken typ av person eller yrkesperson som bättre 
skulle kunna tillgodose deras behov. I detta inledande steg 
kommer mentor och adept överens om hur relationen och 
mötena ska skötas - vad var och en förväntar sig av den 
andra, särskilt när det gäller beteende, kommunikation 
och inlärningsresultat.

Fas 2
Den riktningsbestämmande fasen sammanfaller med att 
mentorn och adepten kommer överens om resultatet av 
förhållandet och hur det ska gå till. Till exempel kan tydliga 
utvecklingsmål hjälpa adepten att uppnå och tidsbestämma 
fastställda tidsfrister. Målen kan förändras beroende på 
omständigheterna eller när de avslutas och ersätts med nya. 
Det är också mentorns uppgift att förstå hur målen stämmer 
överens med mentees kompetens och behov från början 
och eventuellt anpassa dem så att de passar bättre.

Fas 3
Att göra framsteg är en av de mest krävande faserna i 
mentorskapsförhållandet - där merparten av tiden och 
energin går åt. Efter att ha hjälpt mentee att definiera och 
engagera sig i personlig förändring måste mentorn vägleda 
och stödja dem vid behov. De flesta av dessa ansträng-
ningar kommer att ske inom ramen för mentorsmötena 
ansikte mot ansikte, men de måste också uppnås genom 
onlinekonversationer och e-post. Mentorn kommer också 
uttryckligen att ta upp typerna av mentorskap och fokus-
era på hur man bygger upp förtroende och meningsfulla 
relationer i de följande kapitlen.

Fas 4
Avvecklingsfasen inträffar när relationen har gett eller 
bidragit till att ge de förväntade läranderesultaten. Det är 
inte alltid uppenbart när det är dags för den studerande att 
lämna den bekväma zonen i mentorskapets "bo". Mentorns 
verksamhet måste vara känslig för denna fråga och, i viss 
mån, föregripande, genom att se över det mervärdeskapande 
förhållandet med adepten från tid till annan. Att veta vart 
relationen förväntas leda hjälper också mentorerna att 
planera för ett effektivt och eftertryckligt slut.

Fas 5
Det sista steget handlar om att gå vidare från en men-
torrelation till en mindre engagerad, mer tillfällig relation 
eller en professionell vänskap, vilket kräver en potentiellt 
komplex omdefiniering. Dessa jämförs med förändringar 
i familjeförhållandet mellan förälder och barn. Vissa rela-
tioner utvecklas aldrig bortom förälder-barn beteenden, 
även när barnet har vuxit upp och blivit förälder i sin tur. 
Andra föräldra- och barnrelationer löses upp i konflikter: 
i stället för beroende leder barnets behov av att uttrycka 
sig själv till ett motberoende - en förälders avvisande. I ett 
sunt förhållande uppnår barnet dock självständighet, och 
samspelet med föräldern blir kollegialt.
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Enhet 3
Kompetensram
Det är särskilt fördelaktigt att redan innan mentor-mentee-förhållandet inleds specificera en uppsättning kunskaper, 
medvetenhet, färdigheter och kompetenser som förhållandet förväntas föra upp till ytan eller förstärka. Denna vägledning 
tar ofta formen av en ram för kompetens, en modell som beskriver en utmärkt prestation för en specifik verksamhet 
eller ett projekt. Ett sådant ramverk innehåller vanligtvis flera kompetenser som tillämpas på flera yrkesroller inom 
organisationen i de bredare sammanhangen. Varje kompetens definierar, i generiska termer, excellens i arbetsbeteende; 
denna definition utgör sedan det riktmärke mot vilket personalen bedöms. Därför är en ram för kompetens ett sätt 
för verksamheter, projekt eller organisationer att klargöra vilka beteenden som krävs, tas som riktmärke, värderas och 
belönas för specifika yrkesroller. Mentor-mentee-förhållandet, en kompetensram, säkerställer att både deltagarna och 
deras utbildare förstår dess värderingar och förväntade utmärkta prestationsbeteenden.

Låt oss därför analysera den kompetensram som utvecklats för detta mentorprogram:

Mentor Mentee

Kompetens Yrkeskompetens
• Utöver erfarenhet från fältet måste mentorn 
ha ledarerfarenhet för att kunna förmedla vad 
en chef förväntar sig av en nykomling. 
• Kan skapa en stödjande miljö för att förbättra 
partnerskap och arbetsrelationer med adepten;

 Praktisk kompetens
• Menteen måste vara medveten om 
varför han/hon väljer att bli mentor. En 
sådan medvetenhet bör önskvärt nog 
också komma från en praktisk erfarenhet 
på basnivå inom mentorskapsområdet.

Egenskaper / 
Personliga 
attityder

Öppenhet
• Tillåt den adept som ska få utvecklas i en mer 
naturlig takt. 
• Undvik fördomar om den adept som ska få 
hjälp med sin bakgrund, sitt ursprung eller någon 
annan egenskap hos den adept som inte har med 
relationen att göra;

Ärlighet
• Tydliga och öppna beteenden hjälper till att 
vinna den lärde att få förtroende och ger snab-
bare utveckling.

Respekt 
• Använd mentorns tid och ansträng-
ningar klokt
• Ge och ta emot feedback på ett 
professionellt sätt.

Initiativ
• engagera sig i målformulering för att se 
till att inlärningsbehov och tid utnyttjas.
• förbereda dig i förväg för möten med 
din mentor

Kunskap Kunskap om området och sammanhanget
• Fördjupad kunskap om arbetsmiljön och den 
yrkesmässiga bakgrunden. 
• Uppdaterad kunskap om studieområdet, känne-
dom om aktuella interna och externa trender inom 
yrkeslivet och analytisk förmåga i den specifika 
marknadsbedömningen;

Projektdokument 
• Detta ramverk spelar rollen som en vägledande 
väg, och mentorn studerar den aktuella hand-
boken och fördjupar sig i den för att förstå hur 
långt den studerande befinner sig från de önskade 
lärandemålen.
• Mentorn ska svara på alla frågor eller tvivel 
om mentorprogrammet som den studerande kan 
ställa.

Projektdokument 
• När mentorprogrammet har startat 
får adepten handboken och ombeds 
läsa den noggrant för att förstå de 
förväntade läranderesultaten och hur 
projektet genomförs;

Mjuka färdigheter 
och hårda 
färdigheter

Ledning och övervakning
• Ger tydlig vägledning och skapar en miljö som 
gör det möjligt för adepterna att nå sin fulla 
potential och sina inlärningsresultat. 
• Fungerar som en förebild och motiverar till att 
uppnå högsta möjliga kvalitet och effektivitet;

Nätverk
• visar och lär ut hur man bygger upp ett bety-
dande yrkesnätverk;

Motståndskraft
• Ger ledarskap och vägledning i komplexa 
situationer eller kriser genom att visa lugn och ro;

Onlinekommunikation och digital kompetens
• Eftersom mötena, för en eller båda aktörernas 
behov, kan hållas på ett blandat sätt, måste 
mentorn ha tillräckliga kunskaper i att använda 
standardprogramvara och onlineverktyg för att 
kunna erbjuda undervisning av hög kvalitet.

Tidshantering
• En bra mentee måste vara tillräckligt 
duktig på tidshantering för att avsätta 
tillräckligt med tid för att mentorskapet 
ska vara värt det.

Motståndskraft
• Behåller sitt lugn och förblir lugn under 
press genom att behålla perspektivet i 
svåra situationer. 
• Förblir konstruktiv när det gäller att 
hantera motgångar. 
• Anpassar sig positivt till förändrade 
omständigheter;

Kommunikation
• bygga upp relationer med mentorn 
och andra adepter; 
• kunna lyssna aktivt; 
• reflektera kritiskt före och efter mötet 
med din mentor om dina motiv, passioner, 
attityder, tankar, känslor och beteenden;

Självständighet
• hantera processen att genomföra och 
utvärdera din handlingsplan för lärande, 
• erkänna din mentors bidrag till ditt 
lärande.

Onlinekommunikation 
och digitala färdigheter
• Eftersom mötena, för en eller båda 
aktörernas behov, kan hållas på ett 
blandat sätt, är det viktigt att mentee 
har digitalt stöd tillgängligt och kan 
utföra uppgifter med lätthet.
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◢ TYPER AV MENTORSKAP
Mentorskap kan tillämpas i olika sammanhang och uppnå olika mål inom organisationer. Därför är det 
viktigt att inse vilket mentorprogram som bäst passar behoven. I det här kapitlet kommer vi att fokusera 
på de olika typerna av mentorskap genom att beskriva deras viktigaste egenskaper.

K
A

PI
TE

L 
3

Enhet 1
Formellt och informellt mentorskap
Dessa två typer av mentorskap är likartade men inte 
identiska. I ett formellt mentorprogram är allt organiserat 
och planerat för att uppnå ett specifikt mål, vanligtvis 
på lång sikt. Å andra sidan är informellt mentorskap mer 
flexibelt och kan ibland förekomma utan ett särskilt schema 
att följa.

Formella mentorskapsegenskaper:

• Fastställda mål
• Mätbara resultat
• Utbildning och stöd av experter
• Strategiskt parförhållande mellan mentor och adept

Informella mentorskapsegenskaper:

• Ospecificerade mål
• Okända resultat
• Begränsad tillgång till mentorprogrammet (tillfälliga 

möten)

Enhet 2
En till en mentorskap
I denna typ av mentorskap matchas mentorn med adepten 
utifrån erfarenhet, mål, personlighet och andra faktorer. 
Det är ett intelligent sätt att bedriva mentorskap eftersom 
båda sidor känner sig bekväma med det och tillåter per-
sonliga relationer. I den här typen av mentorskap får den 
mentorskapade full individuell support och uppmärksamhet.

• Bygg en relation som bygger på förtroende
• Kom överens om mål och aktiviteter som är skräd-

darsydda för adepten.
• Erbjuda långsiktigt stöd

Enhet 3
Mentorskap i grupp
Gruppmentorskap liknar klassrumsutbildning, där en eller 
flera mentorer arbetar med en grupp adepter. I denna 
typ av mentorskap utsätts mentees för flera perspektiv 
samtidigt, och det ger möjlighet att utveckla relationer 
inom gruppen.

• Relevanta ämnen
• Målinriktad interaktion
• Förhållandet mellan mentor och adept i grupperna är 1:4.
• Begränsa gruppstorleken till högst åtta personer 

(inklusive mentorer).

Enhet 4
Virtuell mentorskap
Denna typ av mentorskap avser alla typer av aktiviteter 
som inte kräver personliga möten.  Vanligtvis sker det 
till exempel via Skype, e-post eller telefon. Denna typ av 
mentorskap kan vara mycket effektiv för mentees som lever 
i en högteknologisk miljö. Ett virtuellt mentorprogram har 
den stora fördelen att det når mentees på avlägsna platser 
som kanske inte har tillgång till en mentor.

• Tillhandahåller många resurser och en organiserad 
programstruktur.

• Frekvent uppföljning och återkoppling till en adept är 
avgörande för att säkerställa konsekvens.

• En välutvecklad onlineplattform för att alla ska ha 
regelbunden och enkel tillgång till resurser.

• Främja anslutningsverktyg (Slack, Zoom, Skype osv.).

Enhet 5
Omvänt mentorskap
I den här typen av mentorskap tilldelas en mer erfaren 
person en yngre deltagare som fungerar som mentor. I 
organisationer kan omvänt mentorskap vara till hjälp för 
äldre anställda som vill hålla sig uppdaterade om den 
senaste tekniken, få nya perspektiv och stärka eventuella 
framtida ledare.

• Gör den perfekta matchningen
• Uppmuntra till öppenhet
• Se till att båda parter förstår sin roll fullt ut
• Spåra och mäta resultaten av mentorskap

Enhet 6
Mentorskap med kollegor
Den här typen av mentorskap börjar med att en person 
har mer erfarenhet inom ett visst område. När förhållandet 
utvecklas tillför den studerande lika mycket värde som 
mentorn och balanserar interaktionen, vilket skapar en 
miljö för gemensamt lärande.

• Båda identifierar ett mål som kan uppnås genom 
ömsesidig hjälp.

• Identifiera en färdighet som du skulle vilja utveckla 
från den andra personen.

• Kommunicera på ett öppet sätt för att stimulera en 
god relation.

• Utveckla och engagera dig i regelbundna möten.
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◢  EXEMPEL PÅ BÄSTA PRAXIS

EXEMPEL PÅ BÄSTA PRAXIS 1

Land Turkiet

Benämning på bästa 
praxis 

Omvänt mentorskap

Organisationens namn Unilever

Författare Leyla Meletli från Faal Derneğii

Huvudsakliga metoder Den primära metoden i denna praxis är att den unga generationen ger mer erfarna 
personer handledning av den unga generationen, till skillnad från alla andra former av 
handledning. Det är en tillämpning som inte bara fokuserar på erfarenhet och kunskap 
som överförs från generation till generation utan också på att producera ny kunskap.

Sammanfattning och 
beskrivning av bästa 
praxis

I denna Unilever-praktik var studenter från Bahçeşehir University (BAU) mentorer för 
tre högre chefer som arbetar inom Unilever Turkiet och sedan för andra företagsledare 
i Turkiet och Istanbul i frågor som rörde liv och vardag och anpassning till affärsvärlden.
 Frågor som den nya generationens förväntningar på affärsvärlden och varumärke-
suppfattning ingick i den omvända mentorskapspraktiken. Dessutom fortsätter många 
chefer inom Unilever och deras matchade studenter att driva ett liknande program.

Syftet med bästa praxis • Kommunikation mellan generationerna
• Ge den unga generationen en erfarenhet av mentorskap
• Att fånga upp innovationer på alla områden
• Säkerställa studenternas närvaro i näringslivet.
• Att ge erfarna personer möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter.
• Att ge oerfarna personer möjlighet att dela med sig av sina förväntningar och idéer.

Konsekvenser för stöd-
mottagarna 

Denna praxis har dubbla effekter. Både den unga generationen får erfarenhet av 
att vara mentor och presentera sina idéer för de äldre personerna inom de områden 
de kommer att arbeta inom, och de erfarna personerna kan utveckla sig själva med 
hjälp av innovationer. Dessutom har kommunikationen mellan generationerna och 
erfarenhetsutbytet med båda sidor övergått.
İrem Bilgili, Management Engineering, fjärde året / Mentor för Harm Goossens, ordförande 
för Unilever Turkiet: 
''Tack vare Unilevers omvända mentorprojekt fick jag chansen att träffa Harm Goos-
sens, styrelseordförande för Unilever Turkiet, som jag kanske inte träffar utom i stora 
organisationer, för att göra en personlig presentation för honom och få hans idéer. ’’

Metoder Först och främst matchas mentorer (yngre generationer) och adepter (erfarna anställda) 
på grund av att de har lämpliga arbetsområden.
Därefter samlas de i grupper. Mentorerna deltar i de projekt som eleverna arbetar med 
och de arbetar tillsammans.
Senare presenterar mentorerna (den yngre generationen) de idéer som behövs och 
saknas under projektfaserna. De diskuterar vad som kan göras genom att överlämna sina 
presentationer till adepterna. I denna process förklarar adepterna (erfarna anställda) 
en del av sina planer för mentorerna på grundval av sina erfarenheter. På detta 
sätt produceras arbeten av bättre kvalitet tillsammans på grund av den ömsesidiga 
interaktionen med praktiken som varar ungefär två månader.

Hållbarhet Det är en praxis som ger röst åt den unga generationen som fångar upp innovationerna; 
den är framtidsorienterad. På detta sätt finns det en överföring som ständigt förnyar 
och utvecklar sig själv. Därför är den mycket bättre än andra metoder när det gäller 
hållbarhet.

Ytterligare läsning https://bau.edu.tr/haber/13239-tersine-mentorluk-zirvesi-duzenlendi
https://www.isarder.org/2019/vol.11_issue.4_article65_full_text.pdf
https://coop.bau.edu.tr/tersine-mentorluk/

Foton som visar bästa 
praxis

https://bau.edu.tr/haber/13239-tersine-mentorluk-zirvesi-duzenlendi
https://www.isarder.org/2019/vol.11_issue.4_article65_full_text.pdf
https://coop.bau.edu.tr/tersine-mentorluk/
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EXEMPEL PÅ BÄSTA PRAXIS 2

Land Sverige

Benämning på bästa 
praxis 

Mentorskap för integration av invandrare

Organisationens namn Nema Problema

Författare Nema Problema

Huvudsakliga metoder Nema Problema är en ideell organisation baserad i Stockholm som fokuserar på att 
skapa möjligheter för människor med olika bakgrund. Organisationen hjälper nyanlända 
invandrare att komma in på den svenska arbetsmarknaden, att uppnå sina utbildningsmål 
och att utveckla sociala nätverk mellan dem och redan etablerade invandrare. 

För att uppnå detta har de utvecklat två huvudsakliga mentorprogram:

• Nema Problema Ungdomsmentorer
• Nema Problema Yrkesmentorer

Sammanfattning och 
beskrivning av bästa 
praxis

Nema Problema Ungdomsmentorer
Nema Problema Ungdomsmentorer är ett ettårigt program där nyanlända ungdomar får 
träffa unga vuxna svenskar som hjälper dem att nå mål som rör långsiktig sysselsättning.

Nema Problema Yrkesmentorer
Yrkesmentorer är ett åtta månader långt program där nyanlända yrkesverksamma 
matchas med en mentor som har minst tio års erfarenhet av att arbeta i Sverige. De 
träffas regelbundet och försöker hjälpa de nyanlända att ta steg mot den svenska 
arbetsmarknaden. De kan också delta i nätverksträffar och Nema Problema ger råd 
som är relevanta för att hitta ett jobb.

Syftet med bästa praxis Båda programmen fokuserar på:

• Öka den akademiska prestationen
• Ökad kontakt med arbetsmarknaden
• Öka deltagarnas välbefinnande
• Öka prosocialt beteende
• Öka de intraetniska banden och kunskapen om integrationssammanhanget.
• Förbättra det professionella nätverket
• Förbättra språkkunskaperna
• Förbättra den sociala kompetensen

Konsekvenser för stöd-
mottagarna 

Nema Problema Ungdomsmentorer 
• Mentees hittar nya jobb
• Akademiska betyg förbättras
• Mentees formulerar mål under programmet och ökar sin motivation.
• Upprätta relationer med lokalbefolkningen
• Integrera sig i kulturen

Nema Problema Yrkesmentorer
• Mentees förbättrar sitt CV och sitt personligt brev
• Förbättra sina professionella svenska språkkunskaper
• Få kunskap om svenska sociala normer och arbetsplatskultur
• Öka sitt professionella nätverk
• Förbättra sina färdigheter att vara mentor för andra

Metoder Nema Problema Ungdomsmentorer 
• Uppstartsfasen. Den tjänar till att definiera mentorernas och adepternas förväntningar 

och mål och att utveckla goda relationer mellan dem och mellan de olika grupperna 
som deltar i programmet.

• Mentorer och adepter träffas minst en gång i månaden under nio månader för 
att arbeta med tidigare fastställda mål. Dessutom kan gruppmöten hållas inom 
alla grupper.

Nema Problema Yrkesmentorer
• Intervju och matchning. Deltagarna intervjuas och matchas med mentorer med 

avseende på deras behov och de mål de vill uppnå.
• Start. Mentor och adept träffas för första gången och får de första tipsen utifrån 

tidigare erfarenheter.
• Möten. Mentor och adept träffas minst en gång i månaden under åtta månader. 

Under dessa personliga möten utformas först målen och verksamheten utvecklas 
utifrån den lärdes behov.

Hållbarhet Mentorprogrammen är hållbara tack vare kunskapsutbyte mellan mentorer och adepter. 
Det innebär att de studerande, bland alla mål, också utvecklar mentorskapskunskaper 
som hjälper dem att motivera sig att återge erfarenheten till nyanlända invandrare i 
Sverige. Rapporterna från organisationen visar att antalet deltagare fortsätter att öka 
under åren.

Ytterligare läsning https://www.nemaproblema.se/

https://www.youtube.com/channel/UCov139x6C79RZ10_bbSpc1Q
(Nemas YouTube-kanal)

https://www.youtube.com/watch?v=MgDwUUlSRKM&
(I Nema Problema kan nyanlända ungdomar få en mentor under ett år. Dessutom ordnas 
gruppträffar och studiebesök för att ge inspiration och motivation till studier och arbete.

Foton som visar bästa 
praxis 

Diplomceremoni mellan mentor och adept

https://www.nemaproblema.se/
https://www.youtube.com/channel/UCov139x6C79RZ10_bbSpc1Q
https://www.youtube.com/watch?v=MgDwUUlSRKM&
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EXEMPEL PÅ BÄSTA PRAXIS 3

Land Cypern

Benämning på bästa 
praxis

Kombination av digitala språkkurser och mentorskap

Organisationens namn Projekt Fenix

Författare Holly McCamant och Tiziana Heck från Project Phoenix. 
Centrum för social innovation CSICY.

Huvudsakliga metoder Project Phoenix arbetar enligt en metodik för systemtänkande, som vi använde för detta 
projekt. Systemtänkandet ser till breda perspektiv för att identifiera behov snarare 
än specifika händelser. I det här programmet stod det klart att språkkunskaper för 
asylsökande var en viktig färdighet som skulle underlätta integrationen på många nivåer.

Vi använde oss också av en bottom-up-strategi - snarare än en top-down-strategi - när vi 
fastställde vilka behov som skulle behandlas i programmet. Caritas Cypern rådfrågades, 
och vi genomförde ett testprogram som hjälpte oss att utforma den senaste versionen.

Sammanfattning och 
beskrivning av bästa 
praxis

 På Cypern fick de asylsökande kontakt med ELT Professionals i Indien och en mentor i 
USA. Tretton engelsklektioner - som genomfördes i klasser om en eller två personer - gavs 
till varje elev och sex mentor-/coachingsessioner. Engelska lektionerna omfattade ämnen 
som var viktiga för det dagliga livet och integrationen på Cypern. Under mentorsessionerna 
fick eleverna hjälp med att förbereda sig för att komma in på arbetsmarknaden och 
få kontakt med andra resurser.

Syftet med bästa praxis Programmet syftar till att hjälpa eleverna att fortsätta sin resa för att lära sig engelska 
och växa som yrkesverksamma. Cypern är hemvist för många asylsökande, men det 
finns få utbildningsmöjligheter för dem. Många av dem talar varken engelska eller 
grekiska, och de klasser som fanns stängdes ner under inlåsningen. Vi kopplade samman 
asylsökande på Cypern med ELT-proffs i Indien och en studentmentor, så att de kunde 
förbättra sin engelska och få förberedelser för arbetsmarknaden. 

Konsekvenser för 
stödmottagarna 

Alla elever förbättrade sin förmåga att kommunicera på engelska, vilket har hjälpt 
dem med integrationen och det dagliga livet på Cypern. Studenterna ansåg också att 
mentorsessionerna var bra för deras välbefinnande och att de fick hjälp med att skapa 
CV:n och råd om jobbansökningar. Att söka asyl på Cypern kan kännas avhumaniserande, 
så mottagarna var glada över att bli behandlade som människor med talanger och 
potential. De som hade en klasskamrat blev vanligtvis vän med sin studiekamrat och 
hjälpte varandra med undervisningen och byggde upp en gemenskap. 

Vittnesmål från en av deltagarna: “I slutet av programmet förväntar jag mig sociala 
och yrkesmässiga färdigheter som kommer att göra det möjligt för mig att få 
bättre möjligheter till arbete.”

Mentorns (Holly) uppdatering om en av programmets framgångshistorier. En student 
kunde hjälpa en annan sjukhuspatient genom att översätta vad läkaren hade sagt på 
engelska (09.04.2021):
https://www.facebook.com/210509442820952/videos/480360326443105

Mentee (Marvel Sarah) berättar om sin höjdpunkt i programmet. (21.04.2021):
https://www.facebook.com/210509442820952/videos/2816052571991213

Metoder • Engelska språkkurser online för varje elev/elevpar styrdes av en läroplan som 
utformades av två lärare som redan hade deltagit i två av våra tidigare projekt 
för engelska online-undervisning och fungerade som utvärderare av engelska 
programmet. Läroplanen anpassades något igen efter att de två lärarna, som hade 
utformat läroplanen, genomförde enskilda utvärderingsintervjuer med alla elever 
för att fastställa deras nuvarande nivå av engelskkunskaper. Elevernas respektive 
lärare anpassade också läroplanen för att passa deras elevers behov allteftersom 
klasserna fortskred.

• Mentorssessionerna med en av studentledarna omfattade individuellt stöd till 
studentens professionella utveckling. Det innefattade övningar för att bygga upp 
ett CV, skriva ansökningsbrev och låtsasjobbintervjuer. Man lade också tonvikten 
på att knyta samman likasinnade studenter, rekommendera aktiviteter i samhället 
till studenterna för att stödja dem i deras integration och hänvisningar till Cyprus 
Refugee Council i kritiska situationer. 

• Lärarna och mentorerna hade ett rapportblad online där de kunde lägga till innehåll 
och feedback från lektionerna för var och en av sina elever. Mentorn och läraren 
skrev på samma blad för samma elev. Genom att läsa varandras kommentarer 
kunde både respektive lärare och mentor bättre förstå elevens inlärningsbehov. 
Elevrapporterna sprids till lärarna för att de ska kunna lära sig och få nya idéer 
till aktiviteter och uppgifter. 

• SIM-kort och dataplaner fanns tillgängliga för alla studenter för att de skulle kunna 
delta i sina engelsklektioner och mentorssessioner online med sina mobiltelefoner och 
en stabil internetuppkoppling. Alla elever hade inte tillgång till internet på annat 
sätt. Det är möjligt att delta i lektioner från sin bostad och inte behöva gå någon 
annanstans för att hitta wifi (vilket skulle ha varit särskilt svårt under en avspärrning).

• Vi använde en kostnadsfri plattform för videomöten online för engelskundervisning 
och mentorskap.

• Påminnelser skickas till studentledaren till programstudenterna före viktiga möten 
och, om det behövs, före deras engelsklektioner och mentorssessioner för att öka 
punktligheten.

Hållbarhet Eftersom COVID-19-pandemin har påverkat språkkurser på Cypern, är online-undervisning 
den logiska lösningen under överskådlig framtid. Ett nätverk har upprättats inom den 
indiska ELT-branschen, vilket gör att rekryteringen av lärare blir en smidig process för 
framtida klasser.

Språkkunskaper i engelska kan också hjälpa eleverna att lära sig grekiska i framtiden 
och hjälpa andra asylsökande som inte har så mycket kunskaper i engelska eller grekiska.

Vidare  "Hur en pandemi förde samman en indisk lärare med en kongolesisk elev på Cypern", 
av Phyllis Wanjiru, Project Phoenix Medium Blog

Foton som visar bästa 
praxis

På mötet med intressenterna deltog två av programmets studenter och två av lärarna, 
projekt Phoenix projektpartner Caritas Cypern, programmets finansiär, European Students' 
Union, samt studentledarna och medlemmarna i projekt Phoenix team. (28.04.2021): 

https://www.facebook.com/210509442820952/videos/480360326443105
https://www.facebook.com/210509442820952/videos/2816052571991213
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EXEMPEL PÅ BÄSTA PRAXIS 4

Land Italien

Benämning på bästa 
praxis 

Mentorcirklar

Organisationens namn Kommunen Olbia

Författare Kommunen Olbia

Huvudsakliga metoder Projektets metodik och praxis är anpassad för att möta den geografiska isoleringen och 
säsongsbundenheten hos små öar. 

Mentorskap mellan kollegor är huvudsakligen e-baserat genom direktsändning av många 
aktiviteter för att nå ut till så många deltagare som möjligt.

Sammanfattning och 
beskrivning av bästa 
praxis

"Blue Social Growth" är en experimentell pedagogisk plan för utbildning av befolkningen 
på små öar. Den tar itu med den senaste tidens invandrings- och flyktingkris genom att 
utveckla sociala företag med blå tillväxtekonomi.
I den bästa praxis som presenteras här föreslås en cirkel av sex pilottillfällen för e-Men-
toring i varje partnerland för att berika det stöd som de får när de ska uppnå sina mål 
och starta sina företag.

Syftet med den bästa 
praxisen

De förväntade resultaten av denna bästa praxis är att förbättra samspelet mellan 
flyktingar, andra generationens invandrare som framgångsrikt bosatt sig i landet. 
Mentorssessionerna kommer också att bidra till att utveckla ett program som kan 
användas med andra medlemmar av målgruppen i framtiden för att fortsätta att 
uppmuntra företagsledare att skapa sådana socialt betydelsefulla metoder inom det 
europeiska samhället.

Konsekvenser för 
stödmottagarna 

Den förväntade effekten på deltagarna gäller praktiska erfarenheter av företagande, 
know-how, information, nyckelkompetenser och mjuka färdigheter som krävs för att 
driva ett företag.
En sådan specifik mentorskapsmetodik gör det möjligt för den som får ett mentorskap att 
få förstahands och direkt erfarenhet av exempel på framgångsrika integrationsprocesser. 
Därför kan adepterna få tillgång till en detaljerad färdplan med steg och aktiviteter 
för att uppnå ett positivt och tillfredsställande liv i värdlandet.

Metoder Kollegialt mentorskap är en form av mentorskap som vanligtvis sker mellan en person 
som har upplevt en viss erfarenhet (kollegial mentor) och en person som är ny i den 
erfarenheten (den kollegiala adepten). Några utbredda exempel kommer från det 
didaktiska området där erfarna studenter hjälper förstaårselever i ett visst ämne eller i 
en ny skola. Peer mentors deltar också i förändringar av hälsa och livsstil.

Elektroniskt mentorskap mellan kollegor: Deltagarna i pilotutbildningen för e-lärande 
kommer att ha rätt att delta i pilotprojektet som mentorer. Handledarna väljs ut från 
partnerorganisationer. Under utbildningsprogrammet för e-lärande kommer månatliga 
peer-to-peer-mentorcirklar att äga rum med sammanlagt sex mentorskapssessioner mellan 
adepter från olika länder. Mentorskapscirklarna kan äga rum via Skype-konferenser 
(eller via plattformar för videokonferenser). Varje mentorskapssession kommer att äga 
rum i varje land.

Hållbarhet Andra generationens invandrare kommer att fungera som mentorer för flyktingar genom 
parningsmetoder. Att dela samma erfarenheter och ha en gemensam migrationsbakgrund 
kan bidra till att bygga upp solida och långvariga relationer mellan mentor och adept. 

Om man antar att mentorskapet mellan kollegor erkänns som framgångsrikt. I så fall 
kommer mentee förmodligen att vara villig att dela med sig av kunskap och hjälpa 
framtida flyktingar att söka efter ett mentorprogram. Hållbarheten stöds därför av 
möjligheten att förlita sig på en ökande grupp människor som kan ge sitt bidrag som 
mentorer efter att ha varit adepter.

Ytterligare läsning Griffiths, Kathleen, Foula Kopanidis, and Marion Steel. "Investigating the value of 
a peer-to-peer mentoring experience." Australasian Marketing Journal (AMJ) 26.2 
(2018): 92-98.
Hogan, Rosemarie, Deborah Fox, and Georgina Barratt-See. "Peer to peer mentoring: 
Outcomes of third-year midwifery students mentoring first-year students." Women 
and Birth 30.3 (2017): 206-213.
Colvin, Janet W., and Marinda Ashman. "Roles, risks, and benefits of peer mentoring 
relationships in higher education." Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning 
18.2 (2010): 121-134.

Foton som visar bästa 
praxis  
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EXEMPEL PÅ BÄSTA PRAXIS 5

Land Portugal

Benämning på bästa 
praxis 

PILD - Programmet för digital integration och litteratur

Organisationens namn Câmara Municipal de Lisboa

Författare Helder Touças, Vanessa Verissimo, Luisa Dornellas 

Huvudsakliga metoder Genom spelifierade och informella workshops om digital kompetens utmanas deltagarna 
att utforska den demokratiska, kritiska och kreativa potentialen och tjäna digitala märken, 
mikrokriterier online (Gibson et al. , 2015) baserade på Open Badges-standarden. Från 
faktagranskare av falska nyheter till kodning - de intjänade märkena blir tillgängliga 
i en onlineportfölj, "Digital Skills Passport", vilket gör det möjligt att dela färdigheter 
på webben, i sociala nätverk eller inkludera dem i ett CV, samtidigt som de ökar 
anställningsbarheten och det digitala medborgarskapet. Programmet drivs med hjälp av 
icke-formella utbildningsmetoder och deltagarna står i centrum för inlärningsprocessen. 
Det kan vara fråga om en-till-en-arbete eller små grupper för att uppnå en unik 
utveckling av förmågor och färdigheter som förbättrar och motiverar till självlärande 
och egenmakt. Personen kan styra sitt lärande och kan bidra till att hjälpa andra att 
utvärdera sin lärandeutveckling. 

Sammanfattning och 
beskrivning av bästa 
praxis

Passet för digitala färdigheter består av tio digitala färdigheter - från internetsäkerhet till 
grundläggande kunskaper i kodning - som bygger på DIGCOMP 2.1 - European Reference 
Framework for Digital Competences (Vuorikari et al. , 2016) och LIDIA-projektet (Costa, 
Cruz, Viana & Pereira, 2015).  Det är ett nyutformat program för digital inkludering 
och läskunnighet som riktar sig till alla, dvs. migranter, flyktingar och asylsökande, med 
fokus på arbetslösa, äldre och personer med låg utbildningsnivå eller låga inkomster, 
som anses prioriterade. Tanken är att erbjuda möjligheter till digital inkludering och 
läskunnighet för dem som riskerar att bli utestängda, så att de kan få tillgång till viktiga 
tjänster som kan tillhandahållas online, t.ex. hälsovårdstjänster, ekonomi och personligt 
ansvarstagande.  Människor väljer sin egen rytm för inlärningsaktiviteter. Två mentorer 
är ständigt tillgängliga för att underlätta och ge uppföljning. 

Syftet med den bästa 
praxisen

• Främjande av social integration
• Öka kulturellt utbyte och kritiskt tänkande
• Lätt att lära sig
• Utbyte av idéer och erfarenheter 
• Individuellt tillvägagångssätt som gör det möjligt att tillgodose individuella behov

Konsekvenser för 
stödmottagarna 

• Känsla av tillhörighet
• Stärkande 
• Självmotivation 
• Facilitatörer som kontaktpersoner
• Engagerade sociala interaktioner
• Främjade social integration 
• Interaktion 
• Nya uppfattningar och möjligheter

Metoder Det pedagogiska tillvägagångssättet för workshop-sessionerna kretsar kring integrerade, 
progressiva och flexibla inlärningsaktiviteter som kallas "digitala utmaningar". De bygger 
på paradigmet Connected Learning (Ito et al. , 2013), det pedagogiska paradigmet 
för icke-formell utbildning och spelifierade strategier som uppdrag, uppdrag, märken, 
rollspel och spelberättelser. "Digitala utmaningar" värdesätter elevernas färdigheter och 
erfarenheter och integrerar dem i inlärningsprocessen genom att utnyttja tidigare lärande 
och fokusera på informella dagliga uppgifter. Lärprocessen är utformad så att den blir 
betydelsefull genom att eleverna utmanas att delta i genomtänkta och underhållande 
aktiviteter som hämtar element från vardagen.
Färdigheterna är avsiktligt kortfattade och pragmatiska och hänvisar till medborgarnas 
vanligaste intressen och aktiviteter, enligt LIDIA-projektet (Costa, Cruz, Viana & Pereira, 
2015). Färdigheter är också enhetsneutrala och respekterar den mest aktuella forskningen 
om den digitala klyftan på andra och tredje nivån (Wei et al. , 2011; Van Deursen & 
Helsper, 2015).

Hållbarhet Det integrerar nationella initiativ för digital integration, t.ex. Lissabonuniversitetets 
internationella projekt LIDIA (Lidia. i.e., Lisboa. pt) och Alberta University OBLID 
Network (contemcom.org). Det samarbetade med det sistnämnda och tillhandahöll 
utbildning för digitala facilitatorer i landsbygdsområden i Portugal och var medförfattare 
till multimedieresurser om digitalt medborgarskap. Programmet "Digital Skills Passport" 
inleddes i september 2017 med fokus på befolkningen i Marvila, ett utsatt område i 
Lissabon, i samarbete med lokala icke-statliga organisationer, den lokala församlingen och 
det lokala offentliga biblioteket. Sedan dess har mer än 2 000 digitala utbildningsmärken 
redan utfärdats, varav 65 % till kvinnliga deltagare. Mer än 160 workshops med flera 
sessioner ägde rum i prioriterade stadsdelar/församlingar. Dessutom avslutades två kurser 
för utbildare/mentorer som gav professionell utveckling av metoderna för digitala pass, 
vilket gör det möjligt att utöka initiativet på nationell nivå för att förstärka dess effekter 
och säkerställa hållbarhet. Metoden är anpassad för att förbättra språkinlärning, kulturellt 
utbyte, yrkeskarriär, vänskap, integration, livslångt lärande, kompetensutveckling och 
ett brett spektrum av institutioner, skolor, arbetsplatser och icke-statliga organisationer.

Ytterligare läsning Projektets webbplats:
http://www.cm-lisboa.pt/
Artikel Elm Magazine
https://elmmagazine.eu/news/bringing-digital-empowerment-into-everyday-life/
InCode2030
https://www.incode2030.gov.pt/passaporte-competencias-digitais-pild-0
Epale Nyheter
https://epale.ec.europa.eu/pt/content/programa-de-inclusao-para-literacia-digital-pild

Foton som visar bästa 
praxis 

Kontakter
luisa.dornellas@cm-lisboa.pt ● helder.toucas@cm-lisboa.pt  ●
vanessa.verissimo@cm-lisboa.pt

 

http://www.cm-lisboa.pt/
https://elmmagazine.eu/news/bringing-digital-empowerment-into-everyday-life/
https://www.incode2030.gov.pt/passaporte-competencias-digitais-pild-0
https://epale.ec.europa.eu/pt/content/programa-de-inclusao-para-literacia-digital-pild
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EXEMPEL PÅ BÄSTA PRAXIS 6

Land Tyskland

Benämning på bästa 
praxis 

Kulturgrenzenlos

Organisationens namn Kulturgrenzenlos

Författare Constanze Rassbach från KulturLife gGmbH

Huvudsakliga metoder Tandemmentorskap (peer/buddy-metoden) 

Sammanfattning och 
beskrivning av bästa 
praxis

"Kulturgrenzenlos är en förening som har startat ett tandemprojekt mellan universitetsstu-
denter och nyanlända medborgare (personer med invandrarbakgrund, flyktingar och 
asylsökande). Tanken är att matcha två personer som sedan tillbringar fritid tillsammans 
och implicit skapar kontakter och utbyter kulturellt.
Det här exemplet för mentorskap är utformat som ett så kallat tandemkoncept. Det 
hänvisar till förhållandet mellan mentorn och den studerande som en peering nature. 
Det är inte ett klassiskt mentorskapsförhållande: Båda parter kan agera som mentor på 
vissa områden och som adept på andra områden beroende på expertis och erfarenheter. 

Syftet med bästa praxis • Främja social integration
• Öka utbytet och öppenheten
• Enkel första kontakt i en behaglig atmosfär
• Dela erfarenheter 
• Personligt tillvägagångssätt som gör det möjligt att tillgodose individuella behov

Konsekvenser för stöd-
mottagarna 

• Känsla av tillhörighet 
• Särskild kontaktperson för frågor, bekymmer osv. 
• Öva på sociala interaktioner
• Främja social integration 
• Interaktion i ögonhöjd
• Nya perspektiv

Metoder Inom projektet används metoden "tandemlärande", som inledningsvis främst används 
för språkinlärning i form av ömsesidig undervisning. Tekniken kan snabbt anpassas till 
alla sammanhang där människor med olika kunskapsbakgrund, kompetens eller annat 
möts och lär sig av varandra. Beroende på det område som ska utbytas och framstegen 
i skapandet av ett unikt mentorssystem kan rollen som mentor och mentee ändras snabbt 
och ofta beroende på respektive expertis och erfarenhet. Därför undviks hierarkiska 
strukturer och mentorskapet kan ske ömsesidigt, med stor respekt och på ögonhöjd.

Hållbarhet Långvariga relationer tack vare mentorskapets intensitet:
Tack vare det personliga förhållningssättet kan en stabil och förtroendefull relation 
utvecklas. Personliga frågor diskuteras oftare i ett sådant nära mentorskap än i en 
gruppmiljö, och det är lättare att göra framsteg tillsammans när man fokuserar på 
varandra.
Metodens anpassningsförmåga till sammanhanget: 
Teknikerna kan anpassas till alla sammanhang, alla områden (språkinlärning, kulturellt 
utbyte, yrkeskarriär, vänskap, integration, livslångt lärande, kompetensutveckling osv.) och 
alla institutioner (skola, arbetsplats, icke-statliga organisationer, klubbar/föreningar osv.)

Ytterligare läsning Projektets webbplats (webbplatsen kan visas på olika språk): 
http://kulturgrenzenlos.de
Video om projektet (på tyska): https://www.youtube.com/watch?v=vCbPlnXD2vg

K
A

PI
TE

L 
4

Enhet 1
En förtroendefull atmosfär som grund 
för mentorskap 

När du börjar tänka på att bli mentor kommer du 
oundvikligen att stöta på förtroende som en viktig del av 
mentorskapet. Varför skulle förtroende vara en förutsättning 
för en stabil och framgångsrik relation mellan mentor och 
mentor? Frågan är i stället om du skulle kunna tänka dig 
att dela med dig av personliga detaljer om ditt privatliv 
och tidigare erfarenheter med en främling som du precis 
har träffat på bussen. Se, det är därför!

Enligt Oxford Dictionary kan förtroende definieras som 
"en fast tro på att någon eller något är pålitligt, sant eller 
kompetent". Man skulle kunna tro att förtroende är en 
del av det privata sammanhanget, vänskap och familjer. 
Men trots allt är vi fortfarande samma människor.  Även 
om vi kanske skiljer mellan en professionell miljö och vårt 
privatliv och agerar olika enligt denna distinktion, känner 
vi fortfarande ett behov av en viss grad av tillit när vi 
interagerar med andra människor. Därför är det lika viktigt 
att skapa förtroendefulla relationer inom det icke-privata/
arbetsområdet. Det är särskilt viktigt i yrkesmässiga sam-
manhang när människor arbetar nära varandra, särskilt 
i mentorskapssammanhang. Endast med en stabil grund 
av förtroende kan en mentee-relation fungera bra på lång 
sikt och bli fruktbar.

Fyra nyckelelement för förtroende
Charles Feltman definierar fyra nyckelelement för förtroende 
i sin skrift 1 : uppriktighet/integritet, tillförlitlighet, kompetens 
och omsorg.

• Uppriktighet/integritet : Man kan bara bygga upp 
förtroende om man är säker på att den andra är ärlig. 
Det innebär också att man undviker att ge falska löften 
eller väcka falska förväntningar. Du som mentor bör 
agera på grundval av uppriktighet och med de bästa 
avsikterna för din adept.  

• Tillförlitlighet : Principen om tillförlitlighet är enkel: Gör 
det du lovat att göra: pålitlighetsprincipen är enkel: 
Gör det du lovat att göra. Det kan ibland vara svårt 
att genomföra den i praktiken, eftersom det kan finnas 
faktorer som hindrar den (tidsfrister i sista minuten, 

möten med kort varsel, oförutsedda händelser etc.). 
Kommunikation är nyckeln i detta fall: Var öppen och 
informera människor om oväntade händelser/uppgifter 
så att de kan anpassa sig till dessa förändringar och 
t.ex. använda sin tid på annat sätt under tiden.

• Kompetens: När vi talar om arbetsrelaterat/profes-
sionellt mentorskap är de kompetenser och arbetser-
farenheter som du tar med dig in i relationen mycket 
viktiga för din adept. Anledningen till att du agerar som 
mentor inom respektive område bör vara uppenbar, 
vilket leder till att du delar med dig av din värdefulla 
expertis. 

• Vård: När du bestämmer dig för att bli mentor bör 
du se till att du fattar detta beslut av rätt skäl. Det 
betyder inte att ett visst personligt intresse är illegitimt, 
men egenintresset får inte gå före mentees intresse.  

Varje vuxen har olika grad av tillit till främlingar. Det beror 
på ens natur och tidigare erfarenheter och lärdomar: Vissa 
människor har en tendens att lita generellt och tar istället 
risken att bli besvikna. Andra är kategoriskt misstänksamma 
och måste förtjäna sitt förtroende, och naturligtvis finns 
det många variationer mellan dessa.

Man bör vara medveten om att det är en pågående process 
att bygga upp förtroende och att det kan ta tid innan det 
har nått en praktisk nivå. Det beror inte heller på stora 
gester, utan snarare på de små ögonblicken och en fasthet 
som är viktig. 

Dessutom är det inte en enkelriktad gata: Å ena sidan 
måste både mentor och adept vara involverade och villiga 
att engagera sig. Förtroendet måste etableras på båda 
sidor, och det ömsesidiga elementet och stödet på ögonnivå 
leder till en solid relation. Det förutsätter också att mentorn 
är beredd att tala öppet och dela med sig av tankar och 
personliga erfarenheter.

Å andra sidan är ett redan uppbyggt förtroende en ömtålig 
"sak" som snabbt kan förstöras när t.ex. handlingarna 
inte stämmer överens med orden eller när man blir lurad 
i sin tro. I detta avseende är sekretess särskilt viktigt: I 
ett mentor-mentorförhållande vill man ha konfidentiell 
information. Det är mentorns uppgift att visa att han/
hon är pålitlig. Den måste försäkra att denna information 
aldrig - under inga omständigheter - får diskuteras med 

◢ HUR BYGGER MAN UPP EN 
RELATION MELLAN MENTORER 
OCH ADEPTER FÖR ATT BYGGA UPP 
FÖRTROENDE?

1 Se Feltman, Charles (2008), The Thin Book of Trust: En viktig grundbok för att bygga upp förtroende på jobbet.

http://kulturgrenzenlos.de
https://www.youtube.com/watch?v=vCbPlnXD2vg
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andra. Om dessa oskrivna regler överträds kan förhållandet 
skadas på ett irreparabelt sätt och det kan bli nödvändigt 
att avsluta mentorskonstellationen.

Vikten av förtroendefulla relationer när man arbetar med 
migranter, flyktingar och asylsökande.

När man börjar arbeta med mentees som ursprungligen 
inte kommer från det land där de för närvarande bor (på 
grund av självvald migration eller på grund av påtvingad 
migration) kan det finnas särskilda omständigheter att 
tänka på. I det här fallet bör man vara medveten om att 
den adept som får en mentorskap får konfronteras med 
ett nytt system (samhälle, ekonomi, byråkrati, myndigheter 
osv.), vilket kan vara mycket utmanande personligen och 
tidskrävande när man inleder ett mentorskap. Dessutom och 
framför allt, särskilt när det gäller traumatiska erfarenheter 
av tvångsmigration, kan det vara en utmaning att återigen 
få förtroende. En mentor måste vara medveten om den 
adeptes bakgrund och hans/hennes erfarenheter och måste 
agera därefter och försiktigt.

Enhet 2
Att utforma den framtida 
vägen tillsammans
Förtroende är inte bara en viktig del av din personliga 
relation, utan också avgörande för att ditt mentorskap 
ska bli framgångsrikt. För att kunna vägleda din adept 
mot hans/hennes mål på lång sikt måste ni fastställa en 
framtida väg att gå tillsammans.

Förtroende är en förutsättning för detta:

• Mentee behöver känna att han/hon kan dela med sig 
av sina tankar, drömmar och visioner. Det kan ta lite 
tid, eftersom de senare kan vara mycket personliga. 
Ibland är mentees kanske inte ens medvetna om målen, 
vilket innebär att de är något omedvetna. Då måste 
du arbeta hårt för att få mentee att inse vad han* 
hon vill i livet.

• Du som mentor måste känna din adept väl för att 
kunna strukturera de kortsiktiga och långsiktiga stegen 
framåt. Det är meningslöst att utforma en strategi för 
att nå den lärdes mål om han/hon inte har den kom-
petens, de egenskaper, den mentalitet osv. som behövs. 
för att följa ditt förfarande på ett framgångsrikt sätt.

Allt beror naturligtvis på hur mentorskapet ser ut, hur 
mentorn och adepten ser ut och vilka mål som ska uppnås 
(t.ex. att etablera sig i ett nytt samhälle, hitta ett jobb, 
starta ett eget företag). Vissa mentorskapsrelationer kan 
vara mer djupgående än andra, och ett omfattande utbyte 
av personlig information är kanske inte alltid nödvändigt. 
I slutändan beror det på vad båda parter är överens om 
och vad de känner sig bekväma med.

Enhet 3
Tips för att komma igång 
med din adept
För att bygga upp ett långvarigt förtroendeförhållande bör 
man börja på en-till-en-basis. Även om du väljer mentorskap 
i grupp bör du i början ta dig tid att prata med varje adept 
individuellt. Ta den tid och ansträngning som krävs för att 
lägga grunden för ditt framtida mentorskap - det är först 
när du och din adept har byggt upp en stabil relation som 
det arbete som följer kan bli fruktbart.

Vad du bör tänka på vid det första mötet med din 
adept:

Plats :
Välj en plats där du och din adept känner er bekväma 
(t.ex. ett café, en park eller något annat).

Format :
Undvik speed dating eller jobbintervjuer. Uppgiften är att 
lära känna din adept, men detta sker inte med hjälp av 
"klassiska" frågor.

Lyssna: Var beredd att lyssna aktivt och att komma ihåg. 
Vid behov kan du också anteckna om din adept samtycker 
till det.

Flöde :
Låt samtalen flyta på ett naturligt sätt, men ha en plan i 
rockärmen om det skulle uppstå en stagnation.

Tidsplanering :
Planera inte in andra möten kort efteråt, eftersom det kan 
ta längre tid än väntat beroende på hur det går, och du 
ska inte behöva skynda dig med din adept.

Respekt :
En relation mellan mentor och mentor är exceptionell, och 
omtanke är en förutsättning för att den ska fungera. Döm 
inte utifrån erfarenheter och tidigare beslut och värdera 
din adepts bakgrund.

Delning :
Det innebär att du måste dela med dig av dina tankar 
och erfarenheter om du vill lära dig mer om din adepts 
tankar och erfarenheter.

Förväntningar :
Förvänta dig inte för mycket av det första mötet. Förtroende 
utvecklas långsamt, och det tar tid och kräver handling.

◢ HUR LÄR VI OSS OCH HUR MÄTER 
VI FÖRSTÅELSENIVÅN?
I MOTIVATE-projektet förstår vi lärande som en livslång process, särskilt när vi talar om vuxna inlärare 
(migranter, flyktingar och asylsökande). Enligt Unescos rekommendation om vuxnas lärande och utbildning 
från 2015.
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“Vuxenutbildning syftar till att utrusta människor med de färdigheter som krävs för att de ska kunna utöva och förverkliga 
sina rättigheter och ta kontroll över sitt öde. Den främjar personlig och yrkesmässig utveckling och stödjer vuxnas mer 
aktiva engagemang i sina samhällen, samhällen och miljöer. Den främjar hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt 
och anständiga arbetsutsikter för individer. Det är därför ett avgörande verktyg för att lindra fattigdom, förbättra 
hälsa och välbefinnande och bidra till hållbara lärande samhällen.”  2  
I det här kapitlet kommer vi att fokusera på inlärningsmetoden erfarenhetsbaserat lärande som du som mentor kan 
tillämpa tillsammans med dina adepter, presentera några viktiga metoder för återkoppling och bedömning samt 
presentera några praktiska övningar och verktyg som kan stödja dig på denna mentorskapsresa.

Enhet 1
Erfarenhetsbaserat lärande
 Lärandet uppmuntras när man är motiverad. Ett inlärn-
ingssätt som kan öka motivationen hos vuxna inlärare är 
erfarenhetsbaserad inlärning/lärande genom att göra. 
Erfarenhetsbaserat lärande kan beskrivas som en inlärn-
ingsprocess där "kunskap förvärvas genom omvandling 
av erfarenhet, handling och praktik". Enligt Kolbs cykel 
bör inlärningen, för att vara effektiv, gå igenom olika 
stadier: (1) man har en erfarenhet som man (2) observerar 
och reflekterar över och därför (3) konceptualiserar den 
och slutligen (4) använder denna analys och slutsats av 
erfarenheten för att testa en hypotes i framtiden, vilket 
sedan kommer att resultera i en ny (förbättrad) erfarenhet.

När det används i ett mentorprogram kommer detta inlärningssätt 
att gynna adepterna genom att öka deras självförtroende i sina 
dagliga beslut 3. 
Några kännetecken4 för detta tillvägagångssätt är : 

• Det är en cyklisk process genom vilken adepten kan sätta upp 
mål, tänka, planera, experimentera och fatta beslut för framtiden. 

• De utvalda erfarenheterna diskuteras, reflekteras, granskas, 
analyseras kritiskt och sammanfattas, vilket gör det möjligt för 
adepterna att ta initiativ och ansvara för resultaten av sina val. 

• När du ställer frågor till din adept kommer du aktivt att engagera 
honom eller henne i inlärningsprocessen, både intellektuellt, socialt 
och känslomässigt. 

• Lärandet bör ske i en säker miljö, vilket redan nämndes i kapitel 
4, för att vara autentiskt och effektivt i förhållande till adepternas 
behov. Se därför till att du tar hänsyn till deras behov när du skapar 
en säker inlärningsmiljö. 

Tips
Några metoder som du kan använda 
för att uppmuntra erfarenhetsbaserat 
lärande hos din adept är icke-formella 
utbildningsmetoder som är interaktiva, 
t.ex. fallstudier, rollspel, simuleringar och 
spel. 

Om du vill lära dig mer om icke-formell 
utbildning kan du läsa vår MOTIVATE 
IO1: Kurs för yrkesverksamma.

2  UNESCO (FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur). (2016:8). Rekommendation om vuxenutbildning och lärande 2015. Paris/
Hamburg: Unesco/UNESCO:s institut för livslångt lärande.  
3 Page, K. (2002).  Reflektioner om lärande och professionell utveckling.
4 Association of Experiential Education (2020). https://www.aee.org/

https://www.aee.org/
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Enhet 2 

Bedömning av ett 
mentorprograms framsteg 

Att mäta effekten av ditt mentorskap och dina adepters 
framsteg är en annan del av ett effektivt bedömning-
sprogram för mentorskap. För att vuxenlärandet ska vara 
livslångt måste du utrusta dina adepter med färdigheter 
och kompetenser för att kunna självreflektera och själv 
bedöma sina framsteg under hela livet. Som du redan 
kan se i vår MOTIVATE IO1: Kurs för yrkesverksamma är 
självbedömning fördelaktigt eftersom det:

• förbättrar lärandet (inklusive djupgående och livslångt 
lärande); 

• stärker den medborgerliga och sociala kompetensen;
• utvecklar elevernas autonomi, kognitiva förmågor och 

metakognitiva engagemang och, 
• främjar ett aktivt engagemang i lärandet och en bättre 

förståelse av innehållet.

Lärandemålen i mentorprogrammen måste hjälpa mentorer-
na och mentees egna mål. Utan kontinuerlig utvärdering är 
det omöjligt att bedöma hur fördelaktigt programmet har 
varit för adepterna. Därför kommer du heller inte att kunna 
anpassa och förbättra ditt tillvägagångssätt som mentor. 
Därför är det av yttersta vikt att definiera läranderesultat 
i mentorprocesser för att kunna fastställa utvärderingsåt-
gärder . Utvärderingsprocessen kräver självreflektion och 
samarbete mellan dig och den studerande. Se till att du 
engagerar din adept i denna inlärningsprocess och anpassar 
din metodik och dina verktyg efter deras behov. Varje 
mentorprogram måste vara personligt anpassat utifrån 
den lärlingens verklighet och svårigheter i den nya miljön 
för att den lärlingens ska vara motiverad och trivas. Sätt 
upp några SMART-mål redan från början och identifiera 
framgångskriterierna för er båda. Samla in bevis genom 
själv- och kamratbedömning, mät dina adepters fram-
steg, visa upp och dela resultaten med dem under hela 
mentorprogrammet. Du kan göra detta i början, i mitten 
och i slutet av mentorskapsresan, jämföra resultaten och 
justera de ursprungliga målen som fastställts under hela 
processen för att få ett effektivare mentorskap och en 
effektivare inverkan.

5  Carter, A. (2006). Praktiska metoder för utvärdering av coachning. Institutet för sysselsättningsstudier. ISBN 1 85184 337 X. Hämtad online 
från: https://www.employment-studies.co.uk/system/files/resources/files/430.pdf den 11 maj 2021. 
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➡
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Råd
Om du vill veta mer om de olika bedömningsmetod-
erna formativ, summativ, interimsbedömning och 
diagnostisk bedömning kan du läsa IO1, modul 8: 
Begreppet (själv)bedömning, här: https://educulture.
se/courses/motivate-your-future/.

Som en del av processen för att mäta dina adepters förståelse är du som mentor därför skyldig att ge kontinuerlig och 
konstruktiv feedback under hela mentorprogrammet. Här är några metoder som kan hjälpa dig att göra detta på ett 
effektivt sätt: 

BOOST Modell
För att feedback ska vara konstruktiv bör den vara det. 

Balanserad Fokus bör ligga på mottagarens utveckling och styrkor, med fokus på hur styrkorna kan 
utnyttjas ytterligare. När du ger "negativ feedback", se till att även inkludera sunda 
och konstruktiva punkter.

Observerad När du ger feedback till din adept ska du se till att den baseras på något som du har 
observerat uttryckligen i deras handlingar, i stället för att relatera den till dina känslor 
och fördomar.

Mål Med koppling till det som sagts ovan bör du se till att du hänvisar till hennes handlingar 
och resultat snarare än till hennes personlighet när du ger feedback till din adept. Var 
så beskrivande som möjligt utan att vara utvärderande.

Specifikt Se till att du backar upp dina kommentarer med specifika exempel på det observerade 
beteendet och vad som gick bra eller dåligt.

I rätt tid Se till att du ger feedback efter varje aktivitet med din adept. Det hjälper er att diskutera 
praktiska åtgärder på ett korrekt sätt.

Sandwichmetoden

Det är ett sätt att ge negativ feedback på ett konstruktivt sätt och fokusera på de goda egenskaperna hos din 
adept. Börja särskilt diskussionen med den positiva feedbacken, därefter den negativa kritiken utan att döma och 
avsluta sedan med några uppskattande ord igen. 

https://educulture.se/courses/motivate-your-future/.
https://educulture.se/courses/motivate-your-future/.


30 31

Enhet 3
Praktiska övningar

AIR BALLON

Typ Icke-formell utbildningsaktivitet från skattkistan för mentorer i EVS Realm-projektet. 

Specifikt mål För att öka medvetenheten och reflektionen kring inlärarens personliga inlärningsprocess 
under hela mentorprogrammet.

Varaktighet Cirka 45 minuter

Material/utrymme Du kan rita luftballongen och ge dem mallen eller visa dem mallen nedan så kan de 
rita på ett papper. Du kan ge dem några tuschpennor och sätta på lite musik för att 
slappna av. 

Antal deltagare Individuell övning, men sedan kan en avrapportering ske i grupp för att utbyta reflektioner. 

Beskrivning/
genomförandesteg 

1. Förklara metaforen för adepten och syftet med övningen (5'): Med utgångspunkt 
i analogin med en luftballong kan du likna din inlärningsprocess vid en anordning 
som kan stiga upp, stå stilla och börja röra sig mot jorden. 

2. Ge dem lite tid för sig själva och ge dem rådet att skapa en grafisk visualisering 
av metaforen och dess element (se mallen nedan) och besvara följande frågor om 
självreflektion om deras inlärningsprocess/stil genom att ta detta mentorprogram 
som exempel (20'):

• Vad höjer/stödjer ditt lärande?
• Vad hindrar ditt lärande?
• Vad du redan har i din korg (färdigheter, kunskaper, attityder)

3. Initiera en diskussion utifrån sina reflektioner, antingen i en diskussion mellan kollegor 
eller i en gruppdiskussion. Du kan göra en avrapportering med hjälp av följande 
frågor (20'): 

• Hur har du känt dig under självreflektionsprocessen? 
• Hur skulle du vilja att den här kunskapen används i mentorprogrammet (om du 

gör den här övningen i början av mentorprogrammet)? / Har du uppnått de mål 
som du satte upp i början av mentorprogrammet (om du gör den här övningen i 
mitten eller i slutet av mentorprogrammet)?

Hur kan du använda denna kunskap i framtiden? Vilka var dina styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot i denna inlärningsprocess, och hur skulle du omvandla dem till 
specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbaserade mål (SMART)? 

Metodiska råd/
variationer. 

TIP
Om mentorprogrammet online genomförs kan du omvandla dessa övningar med hjälp 
av online-verktyg och plattformar som Google Jam Board eller Mentimeter. 

Om de känner sig mer bekväma kan de göra övningen på sitt eget språk och dela en 
sammanfattning med dig. 

Dessa övningar i början av mentorprogrammet sätter upp mål för att jämföra resultat eller 
reflektera över inlärningsprocessen hittills och sätta upp och justera mentorprogrammets 
ursprungliga inlärningsmål.

Annat material och 
mallar (webblänkar, 
bilder osv.) 
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Enhet 1
Vad ska man göra när man 
vill bli mentor?
När någon bestämmer sig för att bli mentor är det inte 
en enkel uppgift och det kräver att man utvecklar flera 
färdigheter och kompetenser. Det betyder inte att man 
måste vara utmärkt på allting, men när man är medveten 
om vad man behöver "anpassa" kan man sträva efter 
att bli bättre. Att vara mentor kan utvidga kunskapen, 
öka tillfredsställelsen i karriären och den personliga till-
fredsställelsen.  

För att ha kunskap och erfarenhet av mentorskap, både 
yrkesmässigt och genom livserfarenhet, måste du dessutom 
tycka om att dela med dig av dina erfarenheter. Man kan 
ha mycket kunskap och en livstid av rika erfarenheter, men 
om personen inte tycker om att dela med sig är det inte 
ett bra val att vara mentor, för grunden för mentorskapet 
är att dela med sig;

För att vara en mentor bör du vara medveten om hur en 
annan person kan förbättras, skapa empati, tycka om att 
undervisa, känna tillfredsställelse och stolthet när du ser 
hur den andra personen utvecklas.

Det är viktigt att söka efter referensinstitutioner som kan 
hjälpa dig att bli en bättre mentor. Specialisering och 
läsning av handböcker om bästa praxis kan hjälpa dig att 
utveckla ett bättre sätt att vara den mentor du vill vara.
Du måste reflektera över dig själv, om du har vad som 
krävs för att bli mentor. Känn dig själv bäst och inse om 
du har kunskapen och den nödvändiga erfarenheten på 
professionell nivå och i livet.

• Du kan börja med att göra en bedömning av mentees 
behov.

• Tänk efter och utforma kraven för ditt program
• Planera hur du ska hantera ditt program
• Överväga teamet för att förvalta programmet
• Skapa procedurerna i ditt program
• Välj mentor/team
• Implementera ditt program
• Övervaka/utvärdera ditt program

Enhet 2
Gör en handlingsplan och en tidslinje
För att vara mentor måste du agera som en agent, en 
facilitator i mentorprocessen, en professionell person som 
vill uppnå målen på ett motiverande och spännande sätt. 
För att göra detta är det viktigt att man kan utforma sin 
handlingsplan och tidslinje. Det är dock viktigt att hålla 
processerna, utmaningarna och de känslomässiga avgån-
garna. Det rekommenderas att bygga upp motståndskraft 
och opartiskhet (Mauricio Costa). 

Du måste tänka på flera frågor i samband med planerin-
gen, till exempel vilka är målgruppen för mentorskapet 
och vilka är adepterna,

Enhet 3
Planera och genomföra 
ditt mentorprogram inklusive 
övervakningsåtgärder
När programmet har startat måste du övervaka, utvärdera 
och se över det för att förbättra det ännu mer.

Även om mentorprogrammet är formellt utformat eller inte 
informellt måste du se till att övervakningsförfarandena är 
effektiva. Enkla steg kan hjälpa dig att göra det: 
 
Om mentorprogrammet är mer informellt kan du registre-
ra varje session, enligt överenskommelse mellan mentor och 
adept, och utvärdera den med avseende på de aktiviteter 
som utförts och dess huvudmål, vad som var inblandat, och 
registrera en sammanfattning av sessionen, de debatterade 
frågorna och huvudpunkterna i åtgärden. Efter sessionen 
kan du gå igenom alla steg och göra eventuella justeringar. 

Om mentorprogrammet är mer formellt kan du utbilda 
mentorerna, fundera på hur man bäst matchar mentor och 
adept, ha några riktlinjer för mentorskap och vad som ingår. 
Vid behov kan ni upprätta förutbestämda/kontraktuella 
arrangemang, utveckla ett särskilt system för att utvärdera 
programmets effektivitet.

Därför är det bra att utvärdera hur mentorskapet utvecklas, 
och för att göra det kan man fastställa förväntningar från 

◢ HUR MAN PLANERAR/GENOMFÖR/
ÖVERVAKAR SITT MENTORPROGRAM?

början. Efter en tid kan du observera hur förhållandet 
fungerar och växer. 

Du kan mäta resultaten genom att be alla deltagare om 
feedback, skicka ett enkelt frågeformulär/enkät, bedöma 
mentorer/mentorer och utforma programmet. 

Om du väljer ett frågeformulär eller en enkät kan du 
ställa några specifika frågor om programmets innehåll; du 
kan också be om en skriftlig rapport till varje deltagare i 
programmet eller en intervju med ett vittnesmål om deras 
erfarenheter av deltagandet. Om du bara vill utvärdera 
mentorn rekommenderas särskilda mentorprinciper.
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◢ MALL FÖR MENTORPROGRAM
'Mentorskap är att stödja och uppmuntra människor att hantera sitt lärande så att de kan maximera sin 
potential, utveckla sina färdigheter, förbättra sina prestationer och bli den person de vill vara.' 
Eric Parsloe

Lokal (var kommer mentorskapet att äga rum) Online/ närvaro

Sammanträde (antal sessioner som ska genomföras) och längden på mentorsmatcherna.

Modalitet • Mentorskap 
• Bestäm vilken typ av mentorförhållande det ska vara (t.ex. akademiskt, utveckling 

av ungdomar/vuxna, skolkarriär).

Målgrupp/
mottagare

definiera den population som ditt mentorskapsprogram kommer att tjäna, t.ex. migranter/
flyktingar/asylsökande, annat).

• Beskriv gruppen
• Ålder
• Genus  
• Behov av mentorskap
• Gemensamma egenskaper 
• Särskilda behov 

Mentor/
mentorer som tilldelats

Välj mentor och mentorsgrupp.

Organisatorisk struktur Mentorns program Ledningsgrupp (om någon)
Tydliga roller för varje gruppmedlem

Resultat
(allmänna och specifika)

Bestäm vilka resultat du vill uppnå med mentorskap för adepter, mentorer och projektet/
organisationen, om det finns några.

Mentorprogram • Bestäm vilken typ av mentorskap programmet kommer att erbjuda och tänk på att 
mentorskapet måste skapa en förtroendefull, odlande och positiv relation mellan 
mentor och adept.

• Ansvarsfullt mentorskap kan ta sig många uttryck: traditionellt mentorskap (en 
vuxen till en ung person), gruppmentorskap (en vuxen till upp till fyra adepter), 
teammentorskap (flera mentorer arbetar med små grupper); 

• Mentorskap med kollegor;
• E-mentoring (mentorskap via Internet). 
• Det är viktigt att tänka på att en-till-en- och kamratmentorskap kan kräva fler 

mentorer än andra typer av program. Grupp- och gruppmentorering gör att du kan 
arbeta med fler personer med färre mentorer, och e-mentorering kan vara mindre 
begränsande när det gäller att koppla samman personer virtuellt.

Färdigheter/attityder/
kompetenser för att 
utveckla arbetet

Mentorns arbete stöder den studerande i att hitta lösningar på ett visst problem snarare 
än att direkt närma sig problemet.

Exempel på färdigheter/
kompetenser

Följande är exempel på färdigheter:

• Tekniska och taktiska färdigheter. 
• Kunskaper.
• Hantering av resurser.
•  Organisatorisk ledning (samordning och resultatinriktning).
• Metodiska färdigheter: anpassningsförmåga, flexibilitet, målstyrning, smidighet. 
• Organisatoriska och relationella färdigheter: ledarskap, kommunikation, konflik-

thantering, gruppledning. 
• Karriärforskning; livskunskap, utbildning, social kompetens

Pedagogiska resurser / 
didaktiska / utrustning:

• Dator
• Videoprojektor;
• Styrelser 
• Papper
• Pennor
• Färgpennor
• Övriga

Övervakning/
utvärdering/bedömning

........................
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