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Introduktion 

 

COGNOS Projektet syftar till att bidra till EU 2020-strateginbidrar till att uppnå målen av 15 % 

till 2020 vuxna som deltar i utbildningsaktiviteter, genom att förbättra deras nivå av 

nyckelkompetenser och färdigheter, särskilt när det gäller deras relevans för arbetsmarknaden 

och deras bidrag till ett sammanhållet samhälle genom att utveckla grundläggande 

färdigheter (särskilt läs- och skrivkunnighet och digitala färdigheter) inom vuxenutbildningen 

och bidra till att minska de lågutbildade vuxna som befinner sig i risk för socialt utanförskap. 

För detta kommer vi att utveckla ett öppet, flexibelt och innovativt utbildningsavsnitt på läs- 

och skrivkunnighet och digital kompetens, baserat på ett generationslärande samhälle, där 

yngre personer blir utbildare till äldre personer. 

Den metod som används för COGNOS projektet är Mentorskap, som en gemensam metod, 

tillåter den en nödvändig brygga mellan olika generationer som samexisterar i samhället och 

definieras med vetenskaplig och pedagogisk stringens, strukturerad i en utbildningsväg (från en 

modulbaserad metod och baserat på EFQ). 

 

De viktigaste utgångarna från COGNOS kommer att vara: 

– En metodhandbok för utbildare och handledare (för att stödja utbildare som är 
intresserade av att främja generations inlärningsprocesser i vuxenutbildning). 
 

– Riktlinjer för generations utbildare, med fokus på de vuxna som är intresserad av 
utbildningsmetoder baserade på generations mentorskaps.  
 

– En guide för unga mentorer, som erbjuder en ny version om en mentorskapsprocess för 
unga människor.  
 
Förhållandet mellan dem illustreras på följande sidor i fig.1 och förklaras mera i detalj. 
 

Den nuvarande guiden för generations utbildare om hur man kan delta i utbildningsaktiviteter riktar 

sig till senior adepter-mentorer (generations handledare,) för att stödja dem i inlärningsprocessen, 

genom att vara mentor och adepter. Denna guide för senior adepter kommer ha till syfte att utbilda 

framtida adepter om mentorskap, och i synnerhet i denna omvända mentorskaps process. Genom 

omvänd mentorskap process i detta sammanhang innebär att en äldre person är adepten och den 

yngre mentorn, där individuella behov och förväntningar är kärnan av mentorskap relationen och 

inlärningsprocessen är baserad på den verkliga världen och livserfarenheter. Detta innebär ett öppet 

sinne och ett öppet förhållande för att diskutera deras behov och mål och samtidigt övervinna hinder 

av ålder, status och makt, rotad i respekt och vilja att lära sig mer och fortsätta att utveckla sig 

personligt och yrkesmässigt.  
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Guiden kommer att ha följande mål: 

1. Tillhandahålla inlärning för seniors adepter; 

2. Öka medvetenheten om mentorskapsprocessen; 

3. Främja mentorskap bland vuxna; 

4. Öka vuxnas deltagande i utbildningsaktiviteter; 

5. Uppmuntra principen om deltagande i arbetslivet och ett aktivt medborgarskap. 

 

Guiden för genrationsutbildare är strukturerad i fyra huvudkapitel: (1) Definitioner av mentorskap, 

omvänt mentorskap, typer av mentorskap, värde och fördelarna med omvänt mentorskap; (2) Varför 

en mentorskapsmetod för vuxenutbildning? Belyser mentorskapsmetodens bidrag/fördelar i 

jämförelse med andra undervisningsmetoder inom vuxenutbildnings sammanhang och 

grundläggande kompetens (Läs- och skrivkunnighet och IKT), och betonar betydelsen och syftet med 

mentorskap samt eventuella nackdelar (fallgropar) i mentorskapsmetoden; (3) Jag vill vara en adept: 

Hur kan en adept förbereda och egenskaperna hos en framgångsrik adept och slutligen (4) Jag vill 

vara en mentor: anledningar du vill vara en mentor och kvaliteter av en framgångsrik mentor. 
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II. Kontext 

 
 

Cognos riktar sig till kollektivet som arbetar inom vuxenutbildningssektorn. Som visas nedan i figuren 
1, de huvudsakliga tre intellektuella utgångarna från Cognos projektet är O3 -Cognos Utbildares 
Handbok; O4 - Cognos Guide för generations utbildare och O5 - Guide för unga mentorer. Vad och 
hur man lär sig?  
 
Dessutom O3 - Utbildares handbok är tänkt att fungera som en grund för de två integrerade 

produkterna från Cognos-projektet. I allmänhet, består handboken av praktiska riktlinjer för lärare, 

terminologi och metoder, goda råd, och hur man undviker vanliga misstag och erbjuder några 

praktiska exempel på att använda verktygslådan och en inblick i utbildares färdigheter. Detta 

dokument ger några exempel på verktyg som fokuserar på vuxen grundläggande kompetens som 

läskunnighet och IKT-kompetens och främjar mentorskap och omvänd mentorskaps utbildning.  

 

Den O4 -guide för generationsutbildare är en handbok om hur man deltar i 
utbildningsaktiviteter som riktar sig till senior adepter-mentorer (generationshandledare). 
Den här guiden ger stöd inom lärandet, hur man ska vara en mentor och adept inom 
området mentorskap och särskilt i denna omvända mentorskapsprocess.  
 
Slutligen O5- Guide för unga mentorer. Vad och hur man lär sig? Riktar sig till unga mentorer och 
stöder dem i lärandet, som mentor och adepter. Guiden för unga mentorer som är avsedd att utbilda 
framtida unga mentorer om mentorskap, och särskilt i denna omvända mentorskapsprocess. 
 
Internationell lärande gemenskap för vuxenutbildningen är en viktig del av Livslångt Lärande som 
innebär deltagande av medlemmar från två eller flera generationer att lära aktiviteter, som arbetar 
tillsammans för att skaffa sig färdigheter, värderingar och kunskaper och lära av varandra. Å ena 
sidan, generations lärande riktad till seniorer kan spela båda rollerna: som en adept med 
grundläggande komponenterna i läskunnighet och IKT och som mentor som vill lära sig om 
mentorskap, att bli en mentor och undervisning i grundläggande kompetens till vuxna människor, 
både seniorer och/eller unga. Å andra sidan, generations lärande riktad till ungdomar kan anta båda 
rollerna samt: som en mentor där unga människor som vill lära sig om mentorskap bli en mentor, 
undervisning i grundläggande kompetens till vuxna människor, både seniorer och/eller unga. Och 
som en adept som vill lära sig grundläggande kompetens i läskunnighet och IKT. 
 
Omvänd mentorskap process sker när traditionellt mentorskap ändrar mentor och adept roller: när 
en äldre person-mentor utbildar en ung vuxen-adept om sina erfarenheter i livet till exempel och en 
ung vuxen mentor lär nya situationer och den tekniska utvecklingen i IKT och senioren är adepten. 
Inom ramen för den nuvarande guiden stöder äldre vuxna dem i mentorskap, särskilt i omvänt 
mentorskap och hjälper till att bli mentor och adept. Det måste understrykas att i denna handbok är 
mentorn yngre än adepten även fast båda är äldre vuxna.  
 
 
 
 
Fig.1 Internationell Lärande Gemenskap för Vuxenutbildning i Cognos Kontext



 

8 

 

COGNOS 

 

Guide för generationsutbildare Generationslärande 

gemenskap för 

vuxenutbildning 

 



 

9 

 

COGNOS 

 

Guide för generationsutbildare Generationslärande 

gemenskap för 

vuxenutbildning 

 

III. INNEHÅLL 

III.1. Mentorskap – Omvänt mentorskap 

Definitioner av mentorskap 

  

Vägledning och stöd i en mängd olika sätt för en ung person eller nybörjare (d.v.s. någon som deltar i 

en ny inlärnings gemenskap eller en organisation) av en erfaren person (mentor) som fungerar som 

en förebild, guide, handledare, coach eller förtrogen. 

“Mentorskap är en term som generellt används för att beskriva ett förhållande mellan en mindre 

erfaren person, som kallas en adept eller skyddsling, och en mer erfaren individ känd som en mentor. 

Traditionellt mentorskap ses som en ansikte mot ansikte, långsiktig relation mellan en övervakande 

vuxen och en novis elev som främjar adeptens professionella, akademiska eller personliga utveckling. 

Det viktigt att erkänna att termen "mentor" är lånat från den manliga guiden Mentor, i den grekiska 

mytologin, och detta historiska sammanhang har informerat traditionella manifestationer av 

mentorskap.” 

Källa: http://ehrweb.aaas.org/sciMentoring/Mentor_Definitions_Packard.pdf 

 

Den känslomässiga dräneringen av mentorer kan vara avskräckande. En mentor i en studie påpekade, 

"Du måste vara en lyssnare, du måste vara en moder och du måste vara en vän". Mentorer fungerar 

också som beskyddare coach, terapeut, liksom många andra roller. Fairbanks et al. (2000) beskriver 

mentorskap som dans: musiken ändras ofta och med varje ändring ett nytt steg krävs och man vet 

aldrig om en snubblar och en oavsiktlig skada eller ett graciöst lyft och två glada leenden kommer att 

vara resultatet. 

Källa: http://www.businessdictionary.com/definition/mentoring.html#ixzz3pyv72Aq8 

 

Typer av mentorskap 

I allmänhet kan vi skilja mellan två allmänna typer av mentorprogram: 

 

Formellt Mentorskap är ett resultat av planerade, organiserade och strukturerade möten mellan 

mentor och adept. 

 

Informellt Mentorskap är ett resultat av ostrukturerade men täta kontakter mellan en mentor och 

adept under en längre tidsperiod. 

Dessutom kan vi skilja mellan olika former av mentorskap baserade på kommunikationssätten de 

använder. 

 

Par (individuellt) mentorskap är den typ av mentorskap där en mentor kommunicerar med en adept; 

de träffar varandra, bekantar sig och bygger relationer över en tid. I en sådan typ av mentorskap en 

adept och mentor bekantar sig snabbare och börjar utveckla djupare diskussioner från början. Denna 

typ av mentorskap är lämplig för adepten som känner sig mer bekväm att kommunicera och 

interagera direkt med hans/hennes mentor. Mentorn kan koncentrera sig på frågorna av en adept 

http://ehrweb.aaas.org/sciMentoring/Mentor_Definitions_Packard.pdf
http://www.businessdictionary.com/definition/mentoring.html#ixzz3pyv72Aq8
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och ge all sin uppmärksamhet till honom/henne. För att uppnå en effektiv utveckling av denna typ av 

mentorskap är det mycket viktigt att matcha en adept och mentor på ett lämpligt sätt. 

 

Grupp mentorskap är mentorskap där en mentor arbetar med en grupp av 4-5 Adepter. I denna typ 

av mentorskap tar det längre tid för adepter och en mentor för att bekanta sig och bygga gott 

samarbete. Adepter som deltar i en sådan typ av mentorskap bör ha god kommunikationsförmåga 

och förmåga att arbeta i grupp. De bör också förstå att de ska samarbeta för att nå gruppens mål. 

Den viktigaste aspekten för en mentor i grupp mentorskap är att han/hon bör se varje adept som en 

individ och förstå att han/hon har hans/hennes egen åsikt och attityder som han/hon kan uttrycka 

inom gruppen. 

 

Ansikte mot ansikte mentorskap är en form av mentorskap där en mentor möter hans/hennes 

adepter regelbundet och kommunicerar med dem under individuella eller grupp ansikte mot ansikte 

möten. 

E-mentorskap är en elektronisk form av mentorskap som bygger på användning av IKT-verktyg för 

kommunikation mellan mentorer och adepter och för e-inlärning. Regelbundna mentormöten äger 

rum på Internet där en mentor och en adept(-er) loggar in på särskilda säkra webbplattformer och 

kommunicerar med varandra i frågor som rör vuxenutbildning ledarskap. 

 

Blandat mentorskap är en form av mentormöten som kombinerar ansikte mot ansikte mentorskap 

sessioner och e- mentorskap sessioner. När denna form av mentormöten används, möter en mentor 

och kommunicerar med hans/hennes adepter regelbundet på särskilda säkra webbplattformer på 

Internet och även flera ansikte-mot-ansikte mentorträffar är organiserade i mellan. Det 

rekommenderas att ha minst tre ansikte mot ansikte mentorskap sessioner - en vid början av 

processen, en i mitten och en i slutet av mentorprocessen. 

Online mentorskap - Denna typ av mentorskap möjliggör en mentor relation via e-post eller online 

kommunikatörer. Denna form av mentorskap är lämplig för personer som inte kan träffas ansikte 

mot ansikte. Det kan därför fungera som ett alternativ till traditionella ansikte mot ansikte möten. 

 

Gemenskapsbaserat mentorskap - Denna typ av mentorprogram sker inom mentorers och adepters 

"gemenskap. Detta kan vara grannskaps gemenskap, skol baserad gemenskap, lokal gemenskap etc. 

Ovanstående stilar av mentorskap beror på olika former av kommunikation och möten. Vid valet av 

en lämplig form av mentorskap, bör mentorn och adepten överväga den tid de kan ägna åt 

mentorskap och kommunikationssätt, som fungerar bäst för dem. Mentorn och adepten ska välja 

den som passar deras behov och krav. 

 

Omvänt mentorskap 

Använder vi verkligen all den kunskap och erfarenhet som finns inom en organisation? Ett effektivt 

sätt att dela sina värdefulla erfarenheter i en organisations mentorskap, d.v.s. när en person med 

mer erfarenhet kommer att vägleda en person med mindre erfarenhet och kunskap inom ett eller 

flera områden. För att vidarebefordra lärande och utnyttja insikter och kunskaper från hela 

organisationen, kan de också utöva omvänt mentorskap, vilket innebär att kunskapen och 
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erfarenheten flödar också nedifrån och upp i organisationen. 

Det finns ett antal fördelar med omvänt mentorskap. Engagemanget hos anställda ökar, 

kunskapsflöde mellan funktioner och en lärande och samverkande miljö skapas. 

En stor del av det lärande som bidrar till vår framgång sker inte genom böcker, utan genom verkliga 

världen och upplevelser. Utan mentor, inträffar det lärande främst genom att prova sig fram. Men 

med en mentor, kan även erfarna medarbetare dra nytta av de erfarenheter och expertis av någon 

annan och använda sina kunskaper för att hjälpa utveckling. 

På samma sätt kommer de personer som är angelägna om att få ny kunskap upptäcka att vara adept 

förkortar inlärningskurvan för att förvärva nya färdigheter som i sin tur kommer hjälpa till med 

framtida liv, t.ex. sysselsättning, utbildning etc.  

  

Vad är omvänt mentorskap? 

Man kan säga, det är precis som vanligt Mentorskap, den enda skillnaden är att mentorn är den 

yngre personen, och adepten den äldre. 

"Baserat på gamla paradigmet mentorskap där en senior person (i fråga om ålder, ställning eller 

erfarenhet) är mentor till en yngre, omvänt mentorskap placerar den yngre junior personen som 

mentor. Nyckeln till framgång i omvänt mentorskap är förmågan att skapa och upprätthålla en 

attityd av öppenhet för erfarenheter och upplösa barriärer av status, makt och position.”  

Källa: Ann Rolfe, Mentoring Works, http://mentoring-works.com/reverse_mentoring.html 

 

”Alan Webber, en av grundarna av Fast Company beskriver omvänt mentorskap: "Det är en situation 

där de gamla kufarna" i en organisation inser att när du är i fyrtio- femtioårsåldern, är du inte i 

kontakt med framtiden på samma sätt som de unga tjugo-någonting är. De kommer med nya ögon, 

öppna sinnen och snabblänkar till tekniken av vår framtid ". Jack Welch, ordförande i GE, har 

beordrat hans topp 600 chefer att nå ner till sina led för Internet knarkare och bli deras elever.” 

Källa: Matt M. Starcevich, Ph.D. http://www.coachingandmentoring.com 

 

Vad kan jag räkna med att tjäna på en mentor relation? 

En av de viktigaste uppgifterna en adept behöver utföra för att säkerställa en produktiv relation med 

en mentor är att vara mycket tydlig med vad du förväntar dig och behov. Ingen mentor kommer att 

kunna uppfylla alla dina behov, men genom att uttryckligen formulera dina förväntningar kommer 

det att ge mentorn en möjlighet att klargöra vilka de framgångsrikt kan uppfylla.  

 

När det gäller omvänt mentorskap så finns det några saker att tänka på: 

 

• Ett par som kan få ömsesidig nytta och kunskap om varandra. Det är inte en kommunikation "vi 

mot dem", utan fokus ligger i stället på en tvåvägskommunikation. Denna mentor relation måste vara 

generös där båda parternas ingång värderas lika. 

• Ni skapar tillsammans - det är inte bara en som förmedlar utan tillsammans skapar något som ger 

större värde. Detta gäller för båda parter att ha ett öppet sinne och vilja se och utforska olika 

perspektiv. 

• Omvänt mentorskap bygger på idén att båda parter har förtroende och respekt för varandra och 

http://mentoring-works.com/reverse_mentoring.html
http://www.coachingandmentoring.com/
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att det finns ett genuint intresse för att lära av varandra. Målet är att utmana varandra att gå bortom 

komfortzonen och prova nya sätt att tänka, arbeta och att vara på. 

Att skapa en lärandekultur, låt kunskap och insikter flöda både uppåt och nedåt. 

 

Värde, fördelar 

 

Färdigheter och kunskapsöverföring 

Hävstång på mentorns inblick i Internet-teknik och modern kommunikation, nätverk, 

marknadsföring/säljverktyg. För adepten, innebär detta att de snabbt får kunskaper och vana att 

använda ny teknik och verktyg och ta dessa i bruk. 

 

Erkännande och inflytande 

Mer yngre medarbetare är kända för sina färdigheter och kunskaper inom detta område. Deras 

passion för att ändra hur man arbetar och lär sig kommuniceras och presenteras för ett större 

nätverk av äldre och vuxna. Mentorerna får också en större chans att påverka hur vi interagerar med 

hjälp av ny teknik och nya arbetsbeteenden. 

 

Vad är syftet av en omvänd mentor relation? 

41 % valde "För att få teknisk expertis" och 25 % valde "För att få ett yngre perspektiv". Detta stöder 

uppfattningen att utnyttja på den tekniska kunskapsbasen och yngre perspektivet av mentorn. En 

intensiv relation indikeras av att 52 % uppger att de träffas en gång i veckan med ytterligare 41 % 

möts en gång i månaden. Visserligen förväntar sig 25 % att relationen varar 1-5 månader och 20 % 

förväntar sig att den varar längre än ett år. 

 

För organisationer att kunna erbjuda rätt tjänster och att attrahera de rätta personerna, måste dem 

förstå mänskligt beteende, de som gäller nu, men också hur vi kommer att bete oss inom en snar 

framtid. 

 

Alltför ofta uttryck som förkastar sociala medier, nya kommunikationsmetoder och beteenden som 

främst kan förknippas med yngre generationer, hörs. De äldre med mer erfarenhet vill inte anta nya 

beteenden och förringar förändring, såsom Internet och ny teknik. 

Det kan vara framgångsrikt att arbeta med "omvänt mentorskap" eller unga mentorer. seniorerna 

blir "adepter". Det börjar ofta nya och oväntade tankeprocesser i grupper som behöver förnya sitt 

perspektiv för att uppnå personlig utveckling.  

Omvänt är mentorskap lättare om adepten är öppen och kan släppa prestigen. Adept och mentor ska 

vara jämlika. Visshet och värderingar kan skakas och adepten kanske inte får responsen från sin 

omvända mentor han hade väntat eller hoppats på. Detta kan vara en utmaning, men i slutändan ger 

önskad utveckling och framgång. 

 



 

13 

 

COGNOS 

 

Guide för generationsutbildare Generationslärande 

gemenskap för 

vuxenutbildning 

III.2. Varför en mentorskapsmetod för vuxenutbildning? 

Livet är en ständig inlärnings resa och en stor del av det lärande som sker på våra arbetsplatser idag 

är informellt lärande - det är tills det dominerade hur anställda lär sig nya saker. Informellt lärande 

omfattar allt från kunskap och insikt som erhållits genom coaching och mentorskap när vi observerar 

hur andra tar del av bloggar, artiklar, facktidskrifter, videor av samtal och diskussioner med andra. 

Ett ständigt lärande är något som krävs av oss för att lyckas i allt från arbetsplatsen till den privata 

sfären. De kunskaper och färdigheter som vi får genom informellt lärande är ofta osynlig för våra 

arbetsgivare, när det inte finns något formellt diplom eller certifikat. (Utmaningen att utvärdera 

informellt lärande diskuteras även på EU-nivå, just därför att det är en viktig del av all inlärning som 

äger rum i dag). Så hur kan vi göra detta mer synligt och ännu mer användbart i organisationer? Hur 

kan vi hitta sätt som gör att t.ex. kollegor delar sina nya färdigheter och kunskaper på ett enkelt och 

smart sätt som kommer att gynna mer? 

Några saker vuxenutbildare kan göra, till exempel, är att 

 

• aktivt uppmuntra sina elever att dela sina nya färdigheter genom exempel skapa sina egna wikis, 

anslagstavlor, sociala nätverk och bloggar, etc. där kunskap enkelt kan delas med andra. Dessutom 

kan denna information sedan vara lätt sökbar av andra inom organisationen som senare behöver det. 

 

• ha en formell eller informell miljö att lära av varandra genom sådant mentorskap (se tidigare stycke 

om omvänt mentorskap att använda hela organisationens kompetens). 

 

• vilken information och kunskap som söks bland elever och därmed får en god grund för att utveckla 

och finjustera lämpligare och efterfrågad formell utbildning/fortbildning. 

 

Att lära sig nya saker är något som vi väljer, oavsett om det är genom en formell 

utbildning/fortbildning eller genom informellt lärande. Eftersom ett ständigt lärande är en 

förutsättning för elever att fortsätta att utvecklas, måste vi hitta sätt att dra nytta av kraften och 

engagemanget som finns i all inlärning som sker "vid sidan av". En arbetsgivare som utnyttjar detta 

kommer att vara i framkant - både genom att kunna bygga vidare på denna kunskap och detta 

åtagande och även genom att uppfattas som en attraktiv och lyhörd arbetsgivare. 

 

Belysa mentorskapsmetodens bidrag/fördelar i jämförelse med andra undervisningsmetoder inom 

vuxenutbildningssammanhang och grundläggande kompetens (Läs-och skrivkunnighet & IKT). 

Målet för vuxenutbildningen är att vuxna bör stödjas och uppmuntras i sitt lärande. De bör ges 

möjlighet att utveckla sin kompetens för att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet och främja 

deras personliga utveckling. Utgångspunkten för utbildning bör vara individens behov och 

förutsättningar. 

En mer heterogen befolkning och ett samhälle präglat av ökad mångfald platser har ökat kraven på 

flexibilitet och individuell anpassning. En ny och växande publik invandrare och begränsad utbildning 

ger nya pedagogiska utmaningar och kräver mer personalisering. Så mentorskap metod passar 

mycket väl in till vuxenutbildning. 
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I livslångt lärande är tanken att i varje skede av livet ska vara utbildnings- och inlärningsmöjligheter 

som är anpassade till individens bakgrund, behov och färdigheter. 

(Skolverket, 1999) Vi ser att mentorskap kan vara en sådan möjlighet till lärande. 

 

Mentorskap kan vara en situation där program av utbildningsinnehåll samverkar med individers 

andra inlärning (Mark, 2009), och där studenterna får möjlighet att integrera sitt formella och 

informella lärande. I livslångt lärande, ser vi också att mentorn kan hjälpa adepten att se sambandet 

av lärande mellan olika områden i livet, åldrar och livsfaser. Mentorn kan hjälpa adepten att möta 

det okända och obekanta som adepten kan sedan införa i en ny tolkning av världen (Gustavsson, 

1996). 

 

Livslångt lärande kan beskrivas med en tvådimensionell ram inom vilken livslång dimension innebär 

att individen lär under hela livet. Idag åldras kunskap snabbt och det är nödvändigt att uppdatera 

sina kunskaper och färdigheter och att lära sig nya saker. Livsvida dimensionen, däremot, noterar att 

inlärningen för närvarande sker i en mängd olika miljöer och situationer, inte bara i formella 

utbildningssystem. (Skolverket, 1999) Ömsesidigt mentorskap kan ses som en tydlig del av den 

livslånga dimensionen medan mentorskap sett från livsvida dimensionen kan ses som en alternativ 

inlärningsmiljö. 

 

Om vi tittar på skillnaderna mellan normal undervisning och utbildning med mentorskap är skillnaden 

mellan lärare och mentor i hur kunskap överförs när det huvudsakliga syftet med läraren är att sända 

faktakunskaper. Det är också i läroplanerna förutbestämt vilka kunskaper som ska levereras från 

läraren. I mentorskap relationen mellan mentorn och adepten tillåter dem att tillsammans bestämma 

vad adepten vill få kunskap om och hur de vill gå vidare så adepten ska kunna få dessa kunskaper. 

Lärarrelation med eleven är inte så personlig som mentor.  

 

Mentor-adept kännetecknas vara en mer jämlik relation än elev och lärare. Eleverna ska annars få 

poäng, som adepten inte får. Mentorskap är också tydligt markerad i utbytet för två parter, även om 

lärarens kunskaper, precis som elevens, också breddades. 

 

Skillnaden mellan coaching och mentorskap är att coaching kan ha starkare inslag av resultat och 

prestanda som skall uppnås, ibland till och med mycket specifik sådan. Både coaching och 

mentorskap kan uppstå från ett personligt behov av strävan efter utveckling; men det är inte ett 

utbyte av ömsesidig coaching-relation som ett fokus. 

Det är bara den person som söker coaching som bör få vägledning. 

Både mentorskap som coaching relationen har inslag av bör ge sådan vägledning i sig att hjälpa den 

enskilde att få ett helhetsperspektiv. Coaching utvecklas vanligen under en kortare tidsperiod än 

mentorskap som i vissa fall kan fortgå under hela livet. Även coachens helhetssyn innehåller en 

långsiktig plan, kommer coachen inte vara vid individens sida under perioden motsvarande mentorn. 

Detta är anledningen till att mentorskap-relationen ger större utrymme för en översyn av strategier 

för relationen om det behövs. När mentorskap relationen vanligtvis är gratis, är ibland coaching 

relationen inte det. Vi tror att förhållandet mellan adepten-mentorn därför också känns mer rättvist 
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eftersom båda parter kan utbyta kunskap och erfarenheter utan att behöva tänka på att få mest för 

sina pengar. 

 

Skillnaden mellan mentorskap och coachning är enligt Parsloe & Wray (2000) i sammanhangs roller, 

ansvar och relationer. Detta beror på att båda processerna som gör det möjligt eller stöder och 

uppmuntrar lärande. Pegg (1999) förklarar att mentorn är en klok och betrodd rådgivare med 

trovärdighet, och som är glada att föra sin kunskap och visdom vidare. Mentorn ger en översikt över 

djungeln av val som finns och anger de vägar du kan följa för att möta den personliga bilden av 

perfektion som dig själv. Mentorer kommer att dela sin kunskap på ett sätt som hjälper människor 

att ta större kontroll över sina liv. Coacher säger Pegg (1999); arbetar dagligen med individer, och 

"utbildar" dem att öka sin förmåga såsom t.ex. fotbollsspelare, ingenjörer eller terapeuter. Bra 

coacher arbetar ofta i tre steg: de uppmuntrar människor att bygga vidare på sina styrkor; de förser 

individen så att han/hon är kapabel att hantera och ta itu med de områden som behöver förbättras 

samtidigt tillåter för kontinuerlig framgång för individen. 

 

Arhén (1991) anser att både handledare och lärare är begrepp som är mer teoretiskt orienterade och 

som finns främst i utbildningssystemet. Det är här, mer om fakta lärande, och det är därför det inte 

finns något eller litet utbyte av erfarenheter (inte mycket ofta iallafall). Läraren och handledaren 

upplevs ha alla de rätta svaren och bör försöka lära eleven mest. För högre utbildning, fungerar 

tillsyn, enligt Hultman och Sobel (2005), som en form av vägledning för studenter och doktorander, 

där de undervisas i sina examensarbeten på olika nivåer. Enligt Holmberg (2000) är handledaren bra 

om han agerar som en mentor, d.v.s. visar intresse för både individen och hans eller hennes 

vetenskapliga arbete. 

 

Meningen och syftet med mentorskap 

”Mentorskap är en aktivitet eller process som bara har betydelse när den har ett tydligt syfte och 

sammanhang "(Allsop & Benson, 1997) 

 

Detta citat antyder vikten av att ha ett tydligt mål i mentorskapet. Ett mentorprogram bör ha ett 

tydligt angivet syfte och mening; menar också Lindgren (1997) och Foster (2001). Inte alla 

mentorprogram leder till framgång för adepten. Men enligt Foster, mentorprogram med en tydlig 

struktur kan vara framgångsrika. Foster betonar vikten av rekrytering, utbildning och support, vilket 

är avgörande för mentorprogrammets framgång. Mentorskap syftar till personlig utveckling av 

adepten. Med ett väl utvecklat mentorprogram för adepten kan vi få ett bättre fokus på deras egna 

mål och värderingar som förhoppningsvis i slutändan kommer att leda till bättre upplevd livskvalitet. 

Mentorskap kan fungera som en form av vägledning i den meningen att adepten ofta får en klarare 

bild av yrkesrollen och sin egen väg dit. 

 

Mentorskap kan ta olika former, framför allt är det viktigt att ha olika stödåtgärder som når olika 

elever under deras utbildning. Ett helhets stödsystem som stödjer hela individen; socialt, akademiskt 

och känslomässigt är mer sannolikt att öka kapaciteten och den upplevda kvaliteten på utbildningen. 
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Innehållet i stödåtgärderna måste också anpassas specifikt för varje program för att uppnå önskad 

effekt. 

 

Det finns huvudsakligen två saker som förts samman för att karakterisera mentorskap. Det första är 

överföringen av kunskap från området av mer kunnig person till en mindre kunnig person, där det 

huvudsakliga syftet med mötet mellan dessa två personer är att den mindre kunnig personen 

kommer att lära sig och utveckla vissa färdigheter. Det andra området som särskiljer mentorskap 

med är när det gäller relationen mellan adept och mentor med deras olika erfarenheter. Detta kan 

ses innehålla ett ömsesidigt lärande och utbyte. Adepter och mentorer lär sig av varandra genom 

dialog och utbyte av kunskap och erfarenheter. Relationen karaktäriseras med avseende på: 

jämställdhet och lika relation där båda parter utvecklas personligt och professionellt. Genom 

mentorskap, både adept och mentor har möjlighet till reflektion av sig själva och sina roller. 

 

Det unika med en mentor relation är att du som mentor kan bjuda på just den kunskap och kontakter 

som din adept behöver i den givna situationen - utan att kräva något i gengäld. Din primära 

motivation är viljan att dela med sig och se din adept växa. Det finns ingen beroende mellan er. 

I mentorskap relation, både mentorn och adepten har möjlighet att utvecklas, de lär sig nya saker av 

varandra och adepten kan lära sig att se problem på andra sätt. Detta ökar inom adepter sina 

färdigheter och de kan förverkliga sina personliga mål. Personliga mål kan vara att lösa problem på 

ett effektivt etc.  

 

Mentorskap är ett sätt att överföra kunskap och erfarenhet från en person till en annan, det är också 

ett sätt att skapa sociala processer där mentor och adept kan dela erfarenheter och 

kunskapsöverföring, och det är inte så vanligt i ordinarie utbildning så det är en fördel att ha 

mentorskap inom vuxenutbildningen.  

 

Möjliga nackdelar (fallgropar) i mentorskapsmetoden 

 

Svårigheten kan vara att inte komma "alltför nära" eller känna sig underlägsen till mentorn. 

 

Ibland kan det vara svårt att hitta tid att vara mentor och individer måste använda fritiden för detta. 

 

Engagemang för ett mentorprogram för att nå framgång krävs, bland annat är ett åtagande i den 

meningen att organisationen verkligen utvecklar och främjar folk internt. Detta beror på att 

mentorskap kan ses som en grundläggande process till en positiv utveckling av adepten. För att 

kunna bedöma effektiviteten av mentorprogram, bör det finnas åtminstone tre år. Resultaten av 

dessa program kan inte ses på mindre än ett år då det kan ta lång tid för relationen mellan mentorn 

och adepten att fungera smidigt. Och för personalutveckling krävs ett stort åtagande för att nå 

framgång. 
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III.3. Generationsöverskridande lärande 

Familjeinlärning mellan generationer och framväxten av ny utom familjärt paradigm 

I århundraden, i både traditionella och moderna kulturer har inlärning mellan generationer varit 

informella fordon inom familjer för systematisk överföring av kunskaper, färdigheter, kompetens, 

normer och värderingar mellan generationer - och är lika gammal som mänskligheten. Vanligen de 

äldste eller mor- och farföräldrar i familjen delar sin visdom och värderas för sin roll i att 

vidmakthålla värdena, kultur och unikhet av familjen. Generationsöverskridande utbyte inom 

familjen är avsedd att hålla nya generationer förankrade i historien om deras kultur och ge en länk till 

det förflutna. Familjeinlärning mellan generationer är informell och omfattar fler-generations-

interaktion. Men i moderna, mer komplexa samhällen, inlärning mellan generationer överförs inte 

längre av familjen själva och sker i allt större utsträckning utanför familjen.  

Medan traditionella familjer fortfarande kan värdera äldre som förmedlare av kulturell lärdom, 

förbereda yngre individer för livet i den moderna, mer komplexa världen har blivit en funktion av 

bredare samhällsgrupper som är icke-familjär. Det finns nu en ny modell som är "utom familjär". Det 

kan vara av värde att klargöra hur det moderna samhället har nödvändiggjort skapandet av en ny 

generationsöverskridande lärande paradigm och dess framtida konsekvenser. 

I början av det sista kvartalet av 1900-talet, bidrog demografiska och sociala förändringar till 

utvecklingen av en ny utom familjär generationsöverskridande paradigm. Demografer rapporterade 

om två fenomen som särskilt påverkar denna utveckling: den växande storleken på äldre vuxna 

befolkningen och en förskjutning i strukturen av familjer. Äldre vuxna har ökat i antal, och lever 

längre, friskare liv. Som svar på förändrade ekonomier, har det skett en ökning av ensamstående 

föräldrar och två arbetande förälders familjer och ofta, familjer flyttar till samhällen som erbjuder 

fler arbetstillfällen. 

Som ett resultat av dessa förändringar, har det skett en betydande minskning av fortsatt familjär 

generationsöverskridande utbyte. En växande geografisk frånkoppling har inträffat mellan 

medlemmarna i många storfamiljer orsakar minskningen av möjligheter till konsekvent 

generationsöverskridande lärande och stöd. 

De unga och gamla har blivit mer sårbara på grund av denna geografiska uppdelning. De unga 

upplever begränsad kontakt med sina äldre familjemedlemmar som historiskt sett har varit 

närvarande för att stödja deras tillväxt och lärande, introducera värderingar och erbjuda visdom, 

färdigheter och oförbehållsam kärlek och förståelse. Äldre vuxna upplever begränsad kontakt med 

yngre familjemedlemmar som ger samtida sociala insikter, vitalitet, oförbehållsam kärlek, stöd och 

nya tekniska färdigheter.  

Båda grupper förlorar det särskilda, pålitliga stöd som erbjuds av familjemedlemmen från den 

motsatta änden av livs kontinuum. Oro över effekterna av generations separation föranledde 

forskare och praktiker i tidig barndom, åldrande, utbildning och familjestudier för att diskutera 

behovet av att skapa möjligheter där inlärning mellan generationer, meningsfulla relationer och 

social och känslomässig tillväxt kan inträffa mellan icke-biologiskt anknytna barn, ungdomar och 

äldre vuxna som representerade den nya befolkningen växer fram i förorter byar och städer. 
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Generationsöverskridande program 

I slutet av 1970-talet, Generationsöverskridande Program började växa fram som sociala 

planeringsmodeller konstruerade för att fylla det "geografiska mellanrummet" genom att ansluta 

äldre och yngre personer i formella sammanhang som främjade generationsöverskridande utbyte 

och generationsöverskridande lärande. Den främsta utmaningen för detta nya paradigm - hur man 

skapar anslutningar för icke-biologiskt knutna gamla och unga människor som skulle kunna främja 

social tillväxt, inlärning och känslomässig stabilitet som ofta präglar förhållandet mellan äldre och 

yngre familjemedlemmar. 

Grundläggande för skapandet av Generationsöverskridande program var förväntningen att 

generations samverkan tydligt i familjära inställningar kunde fångas i sociala planeringsmodeller, 

därmed skapa möjligheter för generationsöverskridande lärande och utveckling av meningsfulla 

relationer mellan icke-familjära äldre och yngre generationer. 

Under de senaste 30 åren, har Generationsöverskridande program-modeller utvecklats som 

engagerar äldre och yngre personer i "utom familjära" generationsöverskridande 

inlärningserfarenheter. De tidiga modellerna inträffade normalt i system som fokuserar på att utbilda 

de unga, såsom skolor, daghem, allaktivitetshus och system som fokuserar på att upprätthålla 

välbefinnande hos äldre vuxna som bostäder och långsiktiga vårdplatser. 

Inlärning mellan generationer kan uppstå i alla olika sammanhang där ungdomar och äldre 

människor möts i en gemensam aktivitet. Det sker inom program som är särskilt konstruerade för att 

föra samman unga och äldre i gemensamma meningsfulla aktiviteter när: 

– åtminstone två icke-angränsande generationer lär sig tillsammans om varandra (åldrande frågor, 

erfarenheter, värderingar, ambitioner); 

– två olika generationer lär sig tillsammans om världen, människor och/eller historiska och sociala 

händelser som är relevanta för dem; 

– två olika åldersgrupper delar erfarenheter av lärande och utbildning konstruerade för att utveckla 

akademiska kunskaper och färdigheter och förbereda deras sociala färdigheter (såsom ekologiska 

eller fredsrelaterad). 

Generationsöverskridande program bidrar till att uppnå målen för livslångt och generations lärande 

på fyra olika sätt: 

– lägga grunden för en livslång kultur för unga och gamla; 

– utveckla positiva attityder mellan generationer; 

– integrera fördelar för barn, ungdomar och äldre vuxna, skola och samhälle; 

– delar lärande för alla åldersgrupper, bidra till social integration, social sammanhållning och 

solidaritet. 

III.4. Främja inlärning mellan generationer genom omvänt mentorskap 

 

Omvänt mentorskap definieras som hopkoppling av en yngre, junior anställd i egenskap av 

mentor att dela expertis med en äldre, senior kollega som adept. General Electrics tidigare 

VD, Jack Welch, är i allmänhet krediterad med att införa ett formellt omvänt mentorprogram 
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1999, då han beordrade 500 av sina toppchefer att hitta unga medarbetare som kunde lära 

dem om Internet. Sedan dess har omvänt mentorskap blivit en "bästa metod" bland flera 

stora företag, bland annat Dell, Procter & Gamble och Time Warner. För organisationer att 

utnyttja expertisen och teknikkunnandet av unga arbetare är en klar fördel av omvänt 

mentorskap. Emellertid, håller omvänt mentorskap också löfte för att bygga ledarskap 

pipeline, främja bättre generationsöverskridande relationer, öka mångfalds initiativ och 

driva på innovation. För individer, är omvänt mentorskap en möjlighet att lära av både 

deltagare och ett kreativt sätt att engagera millenial/generation Y anställda. 

 

Omvänt mentorskap är ett innovativt sätt att uppmuntra lärande och underlätta 

tvärgenerations relationer. Det innebär hopkoppling av en yngre, junior anställd i egenskap 

av mentor att dela expertis med en äldre, senior kollega som adept. Syftet är 

kunskapsutbyte, med adepten fokuserad på att lära från mentorns uppdaterade ämne eller 

teknologiska kompetens och generationsperspektiv. Dessutom, betonas vikten på 

ledarutvecklingen av mentorerna.  

 

Omvänt mentorskap är beläget i mentorskapslitteraturen som en alternativ form av 

mentorskap, med unika egenskaper och stödfunktioner som utbyts som skiljer den från 

andra utvecklings relationer. Omvänt mentorskap drar nytta av generations likheter och 

skillnader genom att uppmuntra organisationer att erkänna, förstå och bygga vidare på 

styrkorna hos generationer. Det förväntas att utvecklingen av en-och-en relationer bör bidra 

till att minska antaganden och negativa stereotyper och även lyfta fram likheterna. 

 

Yngre anställda delar en stark önskan om högkvalitativa kollegor och tillgång till nya 

erfarenheter och utmaningar. En omvänd mentorskapsrelation har potential att uppfylla 

båda dessa preferenser. Mer än traditionella mentorprogram, har omvänt mentorskap en 

dubbel fokus på relationsutveckling av både mentorn och adepten. Unga mentorer har 

möjlighet att visa funktioner som ledare genom samordning av uppgifter och mål i denna 

relation. Mentorerna får tillgång till fler äldre människor, och de får gå bakom kulisserna, för 

att se hur äldre tänker och erbjuder insikter. Att investera i högkvalitativa relationer är 

viktigt för individer, som forskning visar att effektiva ledare driver resultat genom nätverk. 

Därför är omvänt mentorskap ett användbart ledarskapsutvecklingsverktyg för både 

mentorer och adepter som förbättrar deras individuella nätverk och bygger generations 

broar över organisationer och samhällen. 

III.5. Jag vill vara en adept 

 

Att ha en mentor kan bidra enormt till en framgångsrik och tillfredsställande karriär. I händelse av 

omvänt mentorskap kan det bidra till ett mer aktivt socialt liv och förhindra utanförskap i samhället. 
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Förvärva nya praktiska färdigheter (t.ex. IKT) kan förlänga kommunikationsförmåga hos pensionärer 

och hålla dem i kontakt med sina vänner och släktingar. 

Mycket av det lärande som bidrar till vår framgång sker inte genom böcker bara, men också genom 

verkliga livet erfarenhet. Utan en mentor, inträffar det lärande främst genom försök och misstag. 

Med en mentor, däremot kan även erfarna medarbetare dra nytta av de erfarenheter och kunskaper 

hos någon som kan hjälpa dem att undvika misstagen. Dem som är nya till nya yrkeskunskaper 

kommer att upptäcka att vara en adept förkortar inlärningskurvan för att förvärva de kunskaper och 

färdigheter mest kritiska till en framgångsrik karriär. 

Andra fördelar som tillkommer som en följd av att vara en adept i en mentor relation inkluderar: 

– Att lära sig nya saker om sig själv: Den självreflektion som kan bli följden av en mentor relation kan 

vara en kraftig tillväxterfarenhet och ge en person nya insikter om sig själv. 

– Att göra mer av dina styrkor och utnyttja dina dolda talanger: En bra mentor kommer att driva dig 

att göra mer med dina styrkor, och hjälper dig att upptäcka och utnyttja dolda talanger. 

– Att bidra till framgång för ditt samhälle och företag: En adept som bygger en stark ställning i hans 

eller hennes samhälle bidrar i slutändan till företagets framgång. 

– Karriär tillfredsställelse: Du kommer att vara mer nöjd med din karriär om du är bättre på att utföra 

ditt jobb; och ditt företag och samhälle kommer att vara mer nöjd med din prestation, samt utlånar 

mer stabilitet i din karriär. 

– Utöka ditt personliga nätverk: Att ingå i en mentor relation lägger till din mentor till ditt personliga 

nätverk, och kan leda till en introduktion till individerna i mentorns nätverk. 

– En källa till hänvisningar: Din mentor kan hänvisa dig till andra mentorer när han/hon har en bättre 

förståelse för dina behov, förmågor och mål. 

Hur kan en adept förbereda sig? 

Sätta mål och målsättningar 

Det första steget hos en blivande mentor är att identifiera hans/hennes mål för 

mentorskapsrelationen. Vad hoppas de på att lära sig? De kan till exempel ha ett övergripande mål 

att lära sig nya färdigheter i ett visst område av intresse (t.ex. lära sig ett nytt språk, IKT-färdigheter, 

etc.). För att uppnå dessa mål bör de ha specifika mål som kommer att föra dem närmare att uppnå 

detta mål.  

Var inte rädd 

Ett hinder som många adepter står inför är deras egen ovilja att ansöka om en mentor. Denna ovilja 

är ganska vanlig, och är för många rotad i förlägenhet för att behöva erkänna att de kan behöva 

hjälp, eller i en rädsla för avvisande.  

Hur kan de övervinna detta motstånd? De bör fokusera på sina mål och behov. Det är inget fel med 

att erkänna att en person behöver eller vill ha hjälp. Faktum är, mentorer säger konsekvent de är 

smickrande över att bli kontaktade, och välkomnar en möjlighet att "ge tillbaka" till adepterna. 

Mentorskap som en social aktivitet och relation gör en comeback, vilket får många organisationer att 

starta mentor initiativ. Så att ingå i mentor relationer, är seniorer inte ensamma. 
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Vad bör en adept kolla efter hos en mentor? 

När en blivande adept har för avsikt att vara en del av en mentor relation, måste han/hon söka några 

viktiga egenskaper hos en mentor. De behöver: 

– ha energi och förmåga att stödja honom/henne 

– ha ett starkt professionellt nätverk 

– ha erfarenhet inom området eller fältet som adepten har fastställt för utveckling 

– vara utmärkta lyssnare 

– vara pålitliga, icke dömande, och etiska 

– ha ett genuint intresse i att hjälpa adepten utvecklas personligt och professionellt 

– vara väl respekterad av sina likar i sitt område av expertis 

– ha en undervisnings/utbildnings stil och etik som liknar adeptens, om inte en annorlunda stil är vad 

en adept försöker bemästra. 

Är du redo att bli handledd? 

Om en blivande adept kan svara "ja" på de flesta av följande frågor, är han/hon förmodligen redo att 

börja vara en framgångsrik adept: 

– Kan jag dra nytta av vägledning för att utveckla nya färdigheter? 

– Är jag beredd att lyssna och förstå? 

– Förväntas jag bidra till relationen genom att också dela mina idéer? 

– Kommer jag att acceptera konstruktiv feedback och ta risken att utforska nya idéer och strategier 

som föreslås av min mentor? 

– Är mina förväntningar för mina mentorskapsrelationer realistiska? 

– Är jag redo att göra ett åtagande för min framtid genom att kommunicera effektivt med min 

mentor? 

– Kommer jag acceptera att för att lyckas, kan jag misslyckas så att jag vet vad man inte ska göra 

nästa gång? 

Egenskaper hos en framgångsrik adept 

Egenskap: Personligt engagemang att vara involverad med en annan person under en längre tid. 

Adepten måste vilja vara en fullvärdig partner i mentorskapsanslutningen och investera, under lång 

tid, att vara där tillräckligt länge för att inse skillnaden. För detta ändamål, förbereder de sig och gör 

rätt "hemläxa" för möten med sin mentor. De arbetar för att få kunskapen och förmågan att växa. 

Egenskap: Flexibilitet. Framgångsrika adepter inser att relationer tar tid att utveckla och att 

kommunikation går åt båda håll. De bör vara flexibla, lyssna på deras mentor och överväga nya 

alternativ. De tar initiativ, söker mentorns råd när det behövs. Och de fokuserar på målet, inte förlora 

sig i processen. 

Egenskap: Förmåga att inse att mentorskap bara är ETT utvecklingsverktyg. Mentorer kan spara dig 

tid plus inspirera, lära och uppmuntra dig. De kan vara utmärkta förebilder för vad du vill göra och bli. 

Samtidigt kan man också lära sig från många andra källor. Genom att erkänna att du kan dra nytta av 

en mängd olika källor, perspektiv och stilar - även de helt annorlunda från din egen – öppnar du upp 

dig för nya idéer, viktig information, och ett brett utbud av synpunkter. Överväg en eller flera 

handledare som en del av din övergripande personliga utvecklingsstrategi. 
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Egenskap: Öppenhet. Adepten måste känna till och kunna diskutera deras behov och mål med sin 

mentor. Detta innebär att han eller hon måste titta inuti sig själva för att identifiera områden som 

kan behöva arbete och dela dem med mentorn. 

Egenskap: Förmåga att lyssna och acceptera olika synvinklar. Adepten måste kunna få feedback och 

se på situationen från mentorns perspektiv för att få en mer objektiv synvinkel. En av de största 

värdena för mentorskapsanslutningen är möjligheten att ha en mer erfaren persons synvinkel. 

Adepten måste vara villig att prova nya saker, att överväga olika sätt att "komma dit härifrån." 
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III.6. Jag vill vara en mentor 

 

Enligt den allmänna definitionen *1+, "mentorskap är en" personlig utvecklande "relation där en mer 

erfaren eller mer kunnig person hjälper till att vägleda en mindre erfaren eller mindre kunnig 

person". Den mer erfarna personen som hjälper en mindre erfaren kallas mentor och mindre erfaren 

- adept. Det finns inga särskilda krav om ålder av båda personer. Endast nivån på behärskad kunskap 

och erfarenhet inom ett visst område är viktig att en person definieras som en blivande mentor eller 

adept.  

Om den mer erfarne eller mer kunniga personen (mentorn) är äldre än de mindre erfarna eller 

mindre kunniga personen (adepten) har vi ett fall av mentorskap. Om den mer erfarne eller mer 

kunniga personen (mentorn) är yngre än den mindre erfarna eller mindre kunniga personen 

(adepten) har vi ett fall omvänt mentorskap.  

Detta kan hända i vissa mycket specifika kunskaps- och kompetensområden som uppstått och 

utvecklats under de senaste 20 - 30 åren. Detta är fallet med IKT och dess tillämpningar i vardagen. 

De yngre människorna på grund av deras up-to-date utbildning har en bättre kunskap inom IKT och 

använder dem dagligen i lärande, kommunikation med sina klasskamrater och vänner, för sociala 

nätverk, tidsfördriv, etc. De äldre (pensionärer) saknar dessa kunskaper och färdigheter eftersom de 

helt enkelt inte existerade under deras skoltid och aktiva yrkes period i livet. De behöver någon som 

är mer erfaren för att hjälpa dem "komma ikapp" med dessa tekniker. Så det omvända mentorskapet 

har ett stort användningsområde i sådana fall. 

 

Orsaker till att du kommer att vilja vara en mentor 

De flesta mentorer vill "ge tillbaka." De ger frivilligt sin tid och talang för att investera i en annan 

persons framgång. Autentiska mentorer delar sina kunskaper med någon som är aktivt engagerad i 

lärande och uppnå sina mål. Det känns bra att dela sina kunskaper med någon. Det finns gott om 

forskning som visar att hjälpa andra helt enkelt får dig att må bra.  

Men det finns mycket mer än så. Precis som alla andra relationer, är mentorskapet mest effektiv när 

båda parter gynnas. Att vara mentor är mer som att vara en smart vän. Det är en organisk process 

med ett naturlig givande och tagande. 

Förutom den stora tillfredsställelsen av att ge tillbaka, finns här fler bra anledningar att vara en 

mentor: 

1. Utöka ditt nätverk.  

2. Vidta åtgärder i en fråga som är viktig för dig. 

3. Lära dig om innovation, nya trender.  

4. Bygga ledaregenskaper. 

5. Driva din passion. 

Mentorers ansvar 

Hur hjälper denna definition oss att förstå ansvar hos en mentor? Det visar oss att din roll är att 

lyssna, ge konstruktiv feedback och hjälpa din adept överväga alternativ. För att göra det, kan du dela 

dina egna erfarenheter eller hänvisa dem till andra källor. Du kommer att bidra till att identifiera 

områden för deras utveckling, coacha din adept och ge dem tillfälle att öva nya färdigheter. Du 
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kommer att fungera som ett bollplank, fråga adepten frågor att orsaka ytterligare utforskning av 

idéer eller för att utmana deras tänkande. Du kommer att ge vägledning, inte riktningar, och kommer 

inte att lösa deras problem, men fungerar som en medarbetare i problemlösningsprocessen. 

 

Egenskaper hos en framgångsrik mentor 

Effektiva mentorskapsrelationer börjar med förberedelserna av mentorn och gå vidare till 

utarbetandet av relationen. Att ta dig tid att förbereda dig för att anta din roll kan ge ett betydande 

självreflektionstillfälle för dig. 

Till exempel har vissa beteenden eller egenskaper identifierats som kännetecknet för en 

framgångsrik mentor. Dessa egenskaper kan knytas till den motivation som du har att delta i en 

mentor relation. 

Eftersom motivation har en direkt inverkan på en mentors beteende, attityd och motståndskraft, 

kommer förståelse av dina specifika motiv som de tillämpas på dessa egenskaper fördjupa din känsla 

av engagemang för din resa. 

Egenskap: Personligt engagemang att vara involverad med en annan person under en längre tid. 

Mentorer har en genuin önskan att vara en del av andra människors liv, för att hjälpa dem med svåra 

beslut och att se dem bli det bästa de kan vara. De måste investera i mentorskapsrelationen, under 

lång tid, att vara där tillräckligt länge för att göra en skillnad. 

Motivation: Jag gillar känslan av att andra söker upp mig för vägledning eller råd. 

Egenskap: respekt för individen och för sin förmåga och deras rätt att göra sina egna val i livet. 

Mentorer bör inte närma sig adepten med inställningen att deras egna vägar är bättre eller att 

deltagarna måste bli räddade. Mentorer som förmedlar en känsla av respekt och lika värde i 

relationen vinner förtroende hos deras adepter och förmånen att vara rådgivare till dem. 

Motivation: Jag tycker att hjälpa andra att växa och lära sig är personligen givande. 

Egenskap: Förmåga att lyssna och acceptera olika synvinklar. De flesta människor kan hitta någon 

som kommer att ge råd eller uttrycka åsikter. Det är mycket svårare att hitta någon som kommer att 

upphäva sitt eget omdöme och verkligen lyssna. Mentorer hjälper ofta helt enkelt genom att lyssna, 

att ställa genomtänkta frågor och ge adepter en möjlighet att utforska sina egna tankar med ett 

minimum av störningar. När människor känner sig accepterade, är de mer benägna att be om och 

svara på goda idéer. 

Motivation: Jag tycker att arbeta med andra som skiljer sig från mig är energigivande. 

Egenskap: Förmåga att leva sig in i en annan persons utmaningar. Effektiva mentorer kan känna 

med människor utan att tycka synd om dem. Även utan att ha haft samma liv och 

arbetserfarenheter, kan de känna med deras adepter känslor samtidigt föra ett mångsidigt 

perspektiv på situationen. 

Motivation: Jag tycker om kollaborativt lärande, att bygga något som inte fanns tidigare i våra 

individuella liv. 

Egenskap: Förmåga att se lösningar och möjligheter samt hinder. Effektiva mentorer balanserar en 

realistisk respekt för utmaningar som deras adepter står inför med optimism om att hitta lika 

realistiska lösningar. De kan begripa ett skenbart virrvarr av frågor och påpeka vettiga alternativ. 

Motivation: Jag har särskilda färdigheter och kunskaper som jag vill föra vidare till andra. 
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Egenskap: Flexibilitet och öppenhet. Effektiva mentorer inser att relationer tar tid att utveckla och 

att kommunikation går åt båda håll. De är villiga att ta sig tid att lära känna deras adepter, att lära sig 

nya saker som är viktiga för deras adepter, och även ändras av deras relation. 

Motivation: Jag ser efter möjligheter att ytterligare öka min egen tillväxt. 

 

En mentor bör också vara: 

- varm och vänlig 

-  naturligt positiva och stödjande 

- öppensinnade och flexibla för nya idéer 

- en utmärkt lyssnare 

- ihärdiga och tålmodiga. 

Bredvid de egenskaper som nämns ovan, vara optimistisk och ha förmågan att skapa ett leende 

genom att lägga till lite lätthet, gör en person den bästa mentorn han/hon kan vara. 
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IV. Slutsatser 

 

O4 – Cognos Guide för generations utbildare är en av två integrerade produkter av Cognos projektet 

(vidare O5 - Guide för unga mentorer, Vad och hur man lär sig.) Som kan anses vara kopplade till 

grund på O3 - Utbildares Handbok. Med andra ord, Utbildares handbok som en metodverktygslåda 

hjälper generations utbildare i mentorskap och omvänt mentorskap, det erbjuder praktiska riktlinjer 

och exempel som bör konsulteras i ett par från den nuvarande guiden för att utveckla 

utbildningsaktiviteter mer effektivt. 

 

Den nuvarande Guiden för generationsutbildare riktar sig till pensionärer som vill bli mentor och 

adepter. I detta fall den omvända mentorn är vanligtvis yngre än adepten vilket kräver att lämplig 

matchning. Adepten är mindre erfaren och mindre kunnig inom ett visst område eller områden där 

det behövs förbättring för även om mentorn är yngre än adepten och är erkänd av sin kompetens 

och sitt stöd under inlärningsprocessen.  

 

En mentorskapsmetod för vuxenutbildning i en generationsöverskridande inlärningsgemenskap 

betraktas som lämplig strategi för användarnas behov, vuxna äldre och vuxna unga adepter med 

grundläggande kompetens i läskunnighet och IKT, med en ursprunglig nivå av sakkunskap. I den 

bemärkelsen medför det fördelar jämfört med andra undervisningsmetoder inom vuxenutbildningen 

och grundläggande kompetens (Läs-och skrivkunnighet och IKT). Såsom lärande är en förutsättning 

för fortsatt personlig och professionell utveckling krävs det fastställande av behov och sätta upp mål 

genom livet som innebär ett livslångt perspektiv. I en mentorskapsrelation är det bestämt vad 

adepten vill lära sig, om vad och hur. Även om mentor-adept relationen är mer jämlik än elev och 

lärare relation. Handledare är mer för "utbyta erfarenheter" och lärare mer för "fakta lärande" med 

avseende på olika inlärningsmetoder, mellan mentorskap och coachning, även med tanke på att båda 

har riktlinjer för att hjälpa den enskilde att få ett helhetsperspektiv, coachers helhetssyn omfattar en 

långsiktig plan utan en fullständig närvaro av coachen, och en mentorskapsrelation ger nära stöd för 

att ändra strategier vid behov.  

 

Det måste has i åtanke att för att välja den bästa metoden är beroende av olika 

situation/sammanhang, till exempel, adeptens kompetens, dess lärostilar och preferenser och vilken 

typ av kunskaper som ska överföras. Trots detta kan en del problem uppstå eller eventuella 

nackdelar (fallgropar) kan visas i mentorskaps metodik såsom: kommer inte "alltför nära" eller 

känner sig underlägsen till hans/hennes mentor; ett starkt engagemang under denna tid behövs, 

åtminstone tre år för att utveckla effektiva mentorprogram.  

 

I inlärningsprocessen för att bli pensionär adept kan du i den nuvarande guiden hitta följande 

information:  

a) Fördelarna med att vara adept: lära saker om dig själv; att göra mer av dina styrkor och 

utnyttja dolda talanger; bidra till framgång för ditt samhälle och företag; karriär 

tillfredsställelse; expandera personliga nätverk och en källa till hänvisningar; 
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b) Förutsättningarna för att vara en adept: uppsatta mål och mål för mentorskapsrelationen; 

inte vara rädd för att ansöka om en mentor; mentor egenskaper som en adept ska söka efter 

och en uppsättning frågor att veta om en adept är redo att bli handledd. 

c) De egenskaper en framgångsrik adept måste ha för att lyckas bra med 

mentorskapsrelationen och egenskaperna hos en framgångsrik mentor. 

Vidare påpekas anledningarna till att bli en mentor, och mentorns ansvar, och egenskaperna hos en 

framgångsrik mentor. 
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VI. Förklaringar av termer 

 

Adept - Adept är en person som får stöd och vägledning från Mentor 

Mentor - En mentor är en person som ger vägledning och stöd åt en adept för att åstadkomma 

hans/hennes överenskomna mål. 

Mentorskap - Mentorskap består av lärande relationer som bildats med en person som visar 

excellens inom ett område där den lärande vill bli bättre. 

Traditionellt mentorskap- En vuxen till en ung person. 

Grupp mentorskap - En vuxen till upp till fyra unga människor. 

Team mentorskap- Flera vuxna som arbetar med små grupper av ungdomar där det vuxna till 

ungdomsförhållandet inte är större än 1: 4. 

Kamrat mentorskap - Omhändertagande ungdom mentor till andra ungdomar. 

E-mentorskap - Mentorskap via e-post och Internet. 
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Omslagsbild: (cc) Knight Foundation 


	Content
	Introduktion
	Presentation av projekt teamet
	II. Kontext
	III. INNEHÅLL
	IV. Slutsatser
	V. Källförteckning
	VI. Förklaringar av termer



