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Introduktion 

 

COGNOS Projektet syftar till att bidra till EU 2020-strategin, förbättra nivån på 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, generationer 

som använder olika inlärningssätt och olika inlärningsmetoder (från en modulbaserad metod och 

som baseras 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 intresserade av 

utbildningsmetoder baserade på generations mentorskaps.  

 

– En guide för unga mentorer, som erbjuder en ny version av en mentorskapsprocess för unga 

människor. 

 

Guide för unga mentorer. Vad och hur man lär sig, riktar sig till unga seniorer och syftar till att 

stödja unga mentorer - adepter i lärandet, som mentorer och adepter. Denna guide för unga 

mentorer syftar till att utbilda framtida unga mentorer om mentorskap, och särskilt i denna 

omvända mentorskapsprocessen. Genom omvändning av mentorskapsprocessen menas att det är 

en ung människa i båda rollerna: som mentor och som elev. Som mentor till en ung person som vill 

lära sig om mentorskap, bli man en mentor genom att lära ut grundläggande färdigheter till vuxna 

människor, både äldre och/eller yngre, och som adept är det en ung människa som vill lära sig 

grundläggande färdigheter: Läs- och skrivkunnighet och IKT. 

 

– Andra mål: 

 

1. Införa inlärning till unga framtida mentorer; 
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2. Öka medvetenheten om mentorskapsprocessen och speciellt omvänd mentorskap; 

3. Främja mentorskap bland unga som mentorer och adapter; 

4. Öka vuxnas deltagande i utbildningsverksamhet som mentorer och adepter 

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

 

Guiden för unga mentorer. Vad och hur man lär sig är uppdelad i fyra huvudkapitel: (1) Definitioner 

om väsentliga begrepp som mentorskap, generationsinlärning för vuxenutbildning, omvänd 

mentorskap, typer av mentorskap; (2) Varför en mentor metodik för vuxenutbildningen i inlärning 

mellan generationer; (3) Jag vill vara en adept och (4) Jag vill vara en mentor. 
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II. Kontext 

 

Cognos riktar sig till dom som arbetar inom vuxenutbildningen. Som visas nedan i figur 1, de tre 

viktigaste produkterna från Cognos projektet är O3 -Cognos handbok för utbildare; O4 - Cognos 

Guide för generationsutbildare och O5 - Guide för unga mentorer. Vad och hur man lär sig? 

 

Dessutom är O3 – Handboken för utbildare 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 ska undvika vanliga misstag 

och erbjuder några praktiska exempel på hur man kan använda verktygslådan och en inblick i 

utbildarens färdigheter. Detta dokument ger några exempel på verktyg som fokuserar på vuxnas 

grundläggande kompetens som läs- och skrivkunnighet och IKT-kompetens och främjar mentorskap 

och omvänd mentorskaps utbildning. 

 

O4 är en generationsutbildarhandbok om hur man deltar i utbildningsverksamhet som riktar sig till 

ledande adepter - mentorer (generations handledare). Denna guide ger stöd i lärandeupplevelsen, 

genom att vara mentor och adepter, om mentorskap och särskilt om den omvända 

mentorskapsprocessen. 

 

Slutligen riktar sig O5- Guiden för unga mentorer. Vad och hur man lär sig? till unga mentorer och 

stödjer dem i lärandet, som mentor och adepter. Guiden för unga mentorer som syftar till att 

utbilda de framtida unga mentorerna om mentorskap, och särskilt i denna omvända 

mentorskapsprocess. 

 

Internationell inlärnings gemenskap för vuxenutbildningen är en viktig del av ett livslångt lärande 

som innebär deltagande av medlemmar från två eller flera generationer i inlärnings aktiviteter, som 

arbetar tillsammans för att skaffa sig färdigheter, värderingar och kunskaper och lära av varandra. Å 

ena sidan, generationsöverbryggande inlärning som riktar sig till seniorer kan spela båda rollerna: 

som en adept med grundläggande komponenter i läskunnighet och IKT och som mentor som vill 

lära sig om mentorskap, att bli en mentor och att lära ut grundläggande kompetens till vuxna 

människor, både äldre och/eller unga. Å andra sidan, generationsöverbryggande inlärning som 

riktar sig till ungdomar kan också anta båda rollerna: som mentor där unga människor som vill lära 

sig om mentorskap för att bli en mentor, undervisa grundläggande färdigheter till vuxna människor, 

både äldre och/eller unga. Och som en adept som vill lära sig grundläggande färdigheter om 

läskunnighet och IKT. 

 

  

Omvänd mentorskapsprocess sker när traditionellt mentorskap byter roller mellan mentor och 

adept: när en äldre person - mentor utbildar en yngre vuxen - adept om sina erfarenheter i livet till 

exempel, och en yngre vuxen - mentor lär ut nya situationer och den tekniska utvecklingen av IKT 

och då är den äldre vuxna istället adepten. I samband med denna handbok strävar unga vuxna efter 
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att stödja dem genom handledning och särskilt genom omvänd handledning och hjälper då till att 

bli en mentor och adept. 

Fig.
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Källa: Cognos projektet
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III. Innehåll 

Huvudsyftet med det här kapitlet är att försöka förstå eller åtminstone ha en första strategi för 

dessa två olika koncept: mentorskap och omvänt mentorskap när man talar om vuxenutbildning i 

det specifika sammanhanget av de generationsöverbryggande inlärningsgemenskaperna. Varför en 

mentor metodik för vuxenutbildningen i inlärning mellan generationer. Varför bli en adept och/eller 

en ung mentor.  

III.1. Definitioner 

Mentorskap 

Generellt: 

"Mentorskap är ett skyddat förhållande där lärande och experimenterande kan 

förekomma, potentiella färdigheter kan utvecklas och där resultat kan mätas i termer av 

kompetens som förvärvats". 

      Audrey Collin1  

En av svårigheterna vi kan hitta när vi vill definiera Mentorskap är det stora antalet befintliga 

definitioner. I samband med denna handbok har det valts ut några av dem från en allmän inriktning 

för en generationsöverskridande inlärningsgemenskap för vuxenutbildning i vilket sammanhang 

en ung person kan vara en mentor. 

Termen mentor2 tillskrivs Homer och hans episka verk, The Odyssey. I hans berättelse, Odysseus, 

kung av Ithaca, ger han sig ut på ett decennium av resor och äventyr, lämnar efter sig sin fru och 

lille son, Telemakhos. Odysseus instruerar hans lojala och sanna tjänare, Mentor, att ta hand om 

det kungliga hushållet och hålla ett vakande öga över Telemakhos. Mentor håller med och blir en 

fadersfigur, lärare, förebild, guide, bollplank och vän till Telemakhos. 

Athena, vishetens gudinna, tar ibland formen av Mentor och ger uppmuntran och stöd till 
Telemakhos. Från denna berättelse, har ordet "mentor" kommit att betyda en "fadersgestalt" eller 
kanske en "moders gestalt" (efter Athenas visdom och rådgivning) till yngre människor. 

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

erfaren person, som kallas en elev, adept eller protegé, och en mer erfaren individ känd som en 

mentor. Traditionellt ses mentorskap som en dyadisk, öga mot öga, långsiktig relation mellan en 

                                                      
1 Ladda ner gratis från: www.andrewgibbons.co.uk 

 
2 Ehrich Lisa Catherine, Dr. (2013): Developing Performance Mentoring Handbook. 
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övervakande vuxen och en oerfaren student som främjar elevens professionella, akademiska eller 

personliga utveckling.3”  

Mentorskap kommer ofta kräva användning av coachnings och rådgivnings tekniker, men skiljer sig 

från båda.  

En coachningsrelation är mer begränsad i sin omfattning och kommer ofta att fokusera på att 

utveckla särskilda yrkeskunskaper och kunskapsinhämtning. Coachning är oftast kortsiktigt och 

resultatinriktad. En person kan dela en coachningsrelation med många människor. 4 

Coaching är en process för att frigöra människors potential för att maximera sin egen prestation. 
Det hjälper dem att lära sig snarare än att lära dem. "(Whitmore, 2009, s. 10) Liksom handledning, 
kan det tolkas på ett antal olika sätt, eftersom det finns många typer av, och metoder till, 
coachning. 

Rådgivning är en process som utförs av kuratorer eller registrerade psykologer som behandlar 
psykiska problem och störningar. Mentorer spela rollen av rådgivare när de tillhandahåller särskilda 
typer av stöd till andra som befinner sig i stressade eller svåra förhållanden. Ehrich Lisa Catherine, 
Dr., (et al 2013: 7). 

Utbildning är en strukturerad process av undervisning där en utbildare fokuserar på att utveckla 
färdigheter, kunskaper och attityder som krävs för att utföra en uppgift eller utföra ett jobb. 
Utbildning som en direkt form av undervisning kan ibland utgöra coachning och mentorskap. Ehrich 
Lisa Catherine, Dr., (et al 2013: 7). 
 

Generations inlärnings gemenskap för vuxenutbildning 

Inlärning mellan generationerna5 är ett sätt där människor i alla åldrar kan lära sig tillsammans och 
utav varandra. Det är en viktig del av ett livslångt lärande, där generationer arbetar tillsammans för 
att få färdigheter, värderingar och kunskap.  

Utöver överföring av kunskap, främjar inlärning mellan generationer ömsesidig inlärnings relationer 
mellan olika generationer och bidrar till att utveckla det sociala kapitalet och den sociala 
sammanhållningen i våra åldrande samhällen. 

                                                      
3 Packard, B.W, (2003): Definition av Mentorskap. Mount Holyoke College. 

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

 
4 State of Victoria (Department of Education and Early Childhood Development), (2010): A Learning Guide for Teacher 

Mentors. Published by Teacher and Education. Support Development Unit. School Improvement Division. Office for 
Government School Education. Department of Education and Early Childhood Development. Melbourne, Australia. 
http://www.education.vic.gov.au/Documents/about/programs/partnerships/learningguide.pdf 

 
5 European Network for Intergenerational Learning. Report on Intergenerational Learning and Volunteering. This material 
has been developed within the ENIL project partnership 
http://www.enilnet.eu/Report_on_Intergenerational_Learning_and_Volunteering.pdf 

 

http://ehrweb.aaas.org/sciMentoring/Mentor_Definitions_Packard.pdf
http://www.education.vic.gov.au/Documents/about/programs/partnerships/learningguide.pdf
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Inlärning mellan generationer kan fokusera på icke-formella inlärningsmiljöer där olika generationer 

lär sig tillsammans och från var och en i förhållande till gemensamma problem som delas av 

generationerna och/eller ett specifikt mål att lära sig ett visst ämne, såsom läs- och skriv eller IT-

kunskaper. 

Läsinlärning och/eller lära sig IT-kunskaper har bland vuxna varit ganska vanligt under de senaste 

åren i olika europeiska länder genom att samla ihop i generationsöverskridande samhällen där 

ungdomar lär ut och hjälper äldre vuxna att lära sig om det. 

Generationsövergripande lärande skapar möjligheter och positiva resultat för alla generationer som 

är inblandade. Att få samman människor från olika generationer ger dem möjlighet att bättre lära 

känna och förstå varandra, att delta i samhällsaktiviteter och utveckla en starkare koppling till 

samhället och att bryta ner åldersbaserade stereotyper, bland annat. 

Generationsöverskridande sammanhang gör det också möjligt att i praktiken genomföra 

mentorprogram med det huvudsakliga syftet att dela och lära av erfarenheter och kunskap. Ibland 

den traditionella mentor processen där en äldre person - mentor är ansvarig för processen för att 

handleda en ungdom - adept förvandlas nu in i en omvänd mentorskapsprocess. Således, bli 

ungdomarna mentor och de vuxna blir adepten. Det är inte svårt att förstå att detta ska ske när, till 

exempel, vi pratar om ny IKT. 

Omvänt mentorskap6 

Omvänt mentorskap bygger på begreppet mentorskap, men vänder det traditionella begreppet om 

vem som spelar rollen som mentor och vem som spelar rollen som adept i relationen. 

Omvänt mentorskap tillåter människor från en yngre generation (mentorer) med en fallenhet för 

teknik och/eller läs- och skrivkunnighet, till exempel, att blåsa nytt liv i adepter som behöver hjälp 

att överbrygga sin kunskapslucka. 

Ramen för omvänt mentorskap är densamma som "traditionellt" mentorskap: det måste vara 

konstant kommunikation mellan mentorn och adepten, tydliga förväntningar, tålamod från 

mentorn, en lust att lära av adepten, och förtroende mellan både mentor och adept. Men 

fördelarna mellan mentorn och adepten är annorlunda- och möjligen bättre med omvänt 

mentorskap: 

Omvänt mentorskap är en tvåvägs mentorskapsupplevelse 

Omvänt mentorskap låter vuxna (adepter) lära sig, utveckla och finslipa sina läs- och skriv och IKT-

kompetens, detta är kunskap som man enkelt kan vinna på ett nära samarbete med någon 

                                                      
6 Text anpassad från https://www.freshgigs.ca/blog/how-reverse-mentoring-can-close-the-technology-knowledge-gap/ 

 

https://www.freshgigs.ca/blog/how-reverse-mentoring-can-close-the-technology-knowledge-gap/
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(mentor) som har många års erfarenhet och kan på rätt sätt, och tålmodigt, lära adepten i motsats 

till att adepten försöker lära sig på egen hand. 

Men adepten i denna situation har också år av arbets- och livs erfarenheter som den unga mentorn 

inte har exponerats för ännu eller åtminstone inte så mycket. Detta innebär att medan adepten lär 

sig om tekniken och/eller läs- och skrivkunnighet, har också han eller hon möjlighet att spela rollen 

som mentor ibland och prata med de yngre om karriär/arbetsvägledning, yrkesliv eller bara 

livserfarenhet. 

Omvänt mentorskap skapar ny och osannolik vänskap 

Mentorn och adepten i en omvänd mentor relation kan ha olika utbildningsbakgrund, arbetar eller 

har arbetat inom olika sektorer, och det finns uppenbara skillnaden i ålder som kan generera en ny 

och osannolik vänskap. Ibland är det bästa sättet att lära sig och växa, att arbeta med någon som 

kommer från ett helt annat samhällsområde. 

Förmodligen i samband med inlärningen mellan generationerna för vuxenutbildningen är den enda 

gemensamma nämnaren mellan de båda generationerna, kärleken till tekniken, läskunnighet och 

kanske viljan att dela kunskap (mentorn) och viljan att lära sig om dessa ämnen (adepten). 

Omvänt mentorskap skapar nästa generations ledare 

Medan traditionellt mentorskap vanligtvis är en direkt kunskapsöverföring från mentorn till 

adepten, bidrar faktiskt omvänd mentorskap till att stärka mentorns kompetens. En ungdom 

placeras i en ledande ställning, där han eller hon är ansvarig för att spela rollen som mentor, i 

motsats till den roll som adepten som han eller hon är mer bekant med. Detta hjälper den unga 

mentorn att utveckla och förfina ledarskap och kommunikation som blir mycket användbar i 

samband med arbetet. 

Nyckeln till framgång i omvänt mentorskap är förmågan att skapa och upprätthålla en anda av 

ömsesidig respekt, öppenhet till upplevelsen av den andra och lösa upp barriärer från status, makt 

och position. 

Typer av mentorskap7: 

Det finns olika typer av mentorskap beroende på den markerade aspekten: Formell eller informell 

mentorskap, traditionell mentorskap, grupp mentorskap, kamrat mentorskap, e-mentorskap, etc. 

Alla dessa kan ske i olika sammanhang som skolan, på arbetsplatsen, olika organisationer, 

                                                      
7
 Sub-chapter based on the text of Ehrich Lisa Catherine, Dr. (2013): Developing Performance Mentoring Handbook. 

Department of Education, Training and Employment. Queensland University of Technology. 
http://education.qld.gov.au/staff/development/performance/pdfs/dp-mentoring-handbook.pdf 

 

http://education.qld.gov.au/staff/development/performance/pdfs/dp-mentoring-handbook.pdf
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gemenskaps inställningar, virtuella gemenskaper och Generations inlärningsgemenskap för 

vuxenutbildning. 

Informellt mentorskap hänvisar till två människor som deltar i en mentor relation utan ingripande 

eller vägledning från en formell organisation. 

Formellt mentorskap "formellt mentorskap uppstår där organisationen ger stödstrukturer för att 

säkerställa att deltagarna har ett tydligt syfte och det stöd de kan behöva för att lyckas i relationen" 

(Clutterbuck 2004b). 

Kamrat mentorskap tenderar att involvera två personer på samma nivå eller status som arbetar 

tillsammans för att stödja varandra. 

Grupp mentorskap kan visas och praktiseras på en mängd olika sätt beroende på blandningen av 

människor som bildar det. 

Till exempel, gruppmentorskap innefattar: 1. En grupp kamrater som arbetar tillsammans och 

stödjer varandra 2. En mentor som arbetar med en grupp av adepter 3. Flera mentorer som arbetar 

med flera adepter och alla dessa människor är anslutna i en grupp. 

Till skillnad från traditionellt mentorskap där det finns en mer erfaren person, en mentor, som 
arbetar tillsammans med adepten, kamrats mentorskap och grupp mentorskap tenderar att tolkas 
som mer jämlikt i fokus och innebär en gemenskap av deltagarna. 

E-mentorskap förlitar sig på datorstödd kommunikation (CMC) såsom e-post och andra 

elektroniska kommunikationstekniker, samarbetsplattformer på nätet, sociala medier web 2.0, för 

att göra det möjligt för mentorskapet att ske. E-mentorskap tillvägagångssätt kan användas i 

formella eller informella mentorskap, för traditionell handledning, eller av olika typer av kamrat 

eller grupp mentorskap. 

 

Att komma ihåg: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: Eget utarbetande  

Omvänt mentorskap tillåter människor från en yngre generation (mentorer) med 

en fallenhet för tekniken och/eller läs- och skrivkunnighet, till exempel, att blåsa 

nytt liv i adepter som behöver hjälp att överbrygga sin kunskapslucka. 
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III.2. Varför en mentorskapsmetod för vuxenutbildning i en generationsöverbryggande 

inlärningsgemenskap 

Detta andra kapitel presenterar mer detaljerad information om det omvända mentorskapet och 

varför det är en intressant metod i samband med vuxenutbildning, generationsöverskridande lär 

gemenskaper, läsinlärning och IKT-kompetens. För det är kapitlet strukturerat i tre huvudsakliga 

innehåll: Överföring av kunskap, omvänd mentorskap som en win-win metod och eventuella 

svårigheter i en omvänd mentor relation. 

Kunskapsöverföring8 

Beträffande överföring av all kunskap måste det sägas att det finns många sätt att göra det på. Att 

välja den bästa metoden beror, å ena sidan, på olika situationer/sammanhang: 

• Varför du vill överföra kunskapen 

• Mottagarens kompetensnivå 

• Mottagarens inlärningsstilar och preferenser 

• Huruvida kunskap kommer att tillämpas i samma eller en annan miljö 

• Vilken typ av kunskap som ska överföras 

 

Och å andra sidan, måste man ta hänsyn till att det finns tre sätt att välja en kunskapsöverförings 

metod: 

Välj en kunskapsöverföringsmetod för användarens behov – kan användas när en individ, grupp 

eller organisation har ett specifikt behov i åtanke. 

Välj en kunskapsöverföringsmetod för sammanhang och olika typer av kunskaper – kan användas 

när en individ, grupp eller organisation har en viss typ av kunskap som ska överföras. 

Välj en kunskapsöverföringsmetod för grad av erfarenhet – kan användas när den potentiella 

mottagaren av kunskapen har en viss nivå av erfarenhet. 

Inom ramen för denna handbok ”Guide för unga mentorer. Vad och hur man lär sig?” Den omvända 

mentorskapsmetoden/tillvägagångssättet har ansetts lämpligt med hänsyn till följande aspekter av 

kunskapsöverföring: 

 

                                                      
8
 This subchapter is based on: Piktialis, D. and Greenes, A. (2008): Bridging the Gaps. How to transfer 

Knowledge in Today´s Multigenerational Workplace. The Conference Board. Research Report R-1428-08-RR. 
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Källa: Egen utarbetande från Piktialis, D. och Greenes, A. (2008) 

 

VARFÖR: Användarens behov 

 

I olika Europeiska länder finns ett antal vuxna människor som behöver lär sig läs- och 

skrivfärdigheter och ett större antal som inte har IT-kunskaper alls. Några nyckeldelar i 

kunskapssamhället - det vill säga utvecklingen av grundläggande färdigheter för livet, deltagandet i 

vuxenutbildning, och social integration (bland andra) - är direkt relaterade till befolkningens 

kvalifikationsnivå. 

Kartläggning av vuxna färdigheter (PIAAC - OECD 2013), genomfördes under 2011-12 i över 17 

europeiska länder, man fann då att en av fem vuxna endast hade de mest grundläggande läs- och 

skrivkunnighet och en fjärdedel har endast grundnivå för matematik. Länder som Nederländerna, 

Finland och Sverige presterar mycket bättre än genomsnittet på grundläggande färdigheter för 

vuxna, medan andra länder, som Spanien och Italien, har en koncentration av vuxna med en låg 

nivå av grundläggande färdigheter. Nästan hälften (43 %) av de vuxna hade endast en 

grundläggande nivå av teknik- kompetens och en betydande minoritet (13 %) saknade antingen 

någon datorvana eller hade så låga kunskapsnivåer att de inte kunde testas.  

Omvänt mentorskap 

Att dela och få kunskap, kompetens och livserfarenhet mellan 

olika generationer 
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Några fler uppgifter för bättre förståelse: 

 

Källa: Eget utarbetande från PIAAC - OCDE (2013) 

 

VAD: Läs och skrivkunnighet och IKT kunskaper9 

 

Den vanligaste förståelsen av läs- och skrivkunnighet är en uppsättning av materiella färdigheter - 

särskilt kognitiva färdigheter i läsning och skrivning - som är oberoende av det sammanhang i vilket 

de har förvärvats och bakgrunden till den person som förvärvar dem. Forskare fortsätter att vara 

oense om det bästa sättet att skaffa läskunnighet, vissa förespråkar ”fonetiska” tillvägagångssätt 

och andra tycker att man ska ”läsa av en mening”, vilket resulterar i vad som ibland kallas ”läsnings 

krig” (Goodman, 1996). 

Vikten av digital kompetens bekräftades av Europaparlamentet och Europeiska rådet 2006 i sin 

rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande när det identifierade digital 

kompetens som en av åtta nyckelkompetenser som är viktiga för alla individer i ett kunskapsbaserat 

samhälle. Digital kompetens definierades enligt följande: 

"Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik 
(IST) för arbete, fritidsaktiviteter, inlärning och kommunikation. Den underbyggs av 
grundläggande färdigheter för vuxna i IKT användningen av datorer för att hämta, få 
tillgång till, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera 
och delta i samarbetsnätverk via Internet." 

Omvänt mentorskap när det gäller överföring av läs- och skrivkunnighet och IT-kunskaper är ett 

intressant verktyg som låter en ung mentor med en äldre adept att arbeta tillsammans, dela 

expertis och kunskap på ett professionellt sätt och kanske ger en personlig relation anpassad till 

särskilda behov och inlärningsmetoder. 

                                                      
9
 För mer information: COGNOS Utbildarhandbok 

1. Utbildning och kompetens ökar anställningsbarheten: detta innebär en stor 

utmaning för en av fyra arbetslösa som har låg läsförmåga och räknekunskaper. 

2. 25 % av de vuxna saknar kompetens för att effektivt använda sig av IKT 

3. Kompetensen hos en person tenderar att försämras med tiden om de inte 

används frekvent. 
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TILL VEM: Vuxna och/eller ungdomar som adepter 

 

Omvänt mentorskap är en process som är kompatibel med människor från olika generationer som 

träffas för att dela en process (mentorskap) där en ung mentor kommer lära ut till en äldre person 

eller en ung person som är intresserad att lära sig läskunnighet och/eller IT-kunskaper inom ramen 

för inlärning mellan generationerna. 

Som adept, när både äldre och ungdomar är nybörjare så är mentorskapsmetoden till stor hjälp 

eftersom det möjligt för dem att ha ett särskilt program anpassat till deras behov. Den unga 

mentorn kommer att kunna lyssna på adepten för att anpassa de följande stegen till honom eller 

henne. 

 

Omvänt mentorskap: Ett win-win utfall 

I jämförelse med andra inlärningsmetoder och i förklarat sammanhang omvända 

mentorskapsbidrag kan vara: 

 

1. Att överbrygga generationsklyftor: Generationsövergripande förståelse och inlärning.  

Att överbrygga generationsklyftor: generationsövergripande förståelse och inlärning. 

Den unge mentorn och den äldre adepten kommer att kunna komma närmare varandra genom att 

lära tillsammans och lyssna på varandra. En bättre ömsesidig förståelse kan uppstå under 

mentorskapsförhållandet. 

2. Dela kunskap och livs/yrkeserfarenheter. 

Den äldre adepten kommer att lära sig och få kunskap om läsförmåga och IKT från den yngre 

mentorns kompetens och han/hon kommer att lära sig om livet och/eller yrkeserfarenhet från 

hans/hennes adept. 

3. Dela olika bakgrunder: kultur, livsmöjligheter. 

Dela olika kultur och livsmöjlighetsbakgrunder gör det möjligt för den yngre mentorn och äldre 

adepten att bryta ned åldersbaserade stereotyper. De kommer bättre att förstå varför varje 

generation tänker och agerar som de gör. 

4. Kreativitet och nytänkande. 

Generationsövergripande kunskapsöverföring. Alla generationer har sin egen kunskap. Att vara ung 

innebär inte nödvändigtvis att man inte ha lärt sig om livet och att vara en äldre person innebär inte 

nödvändigtvis att man har en föråldrad kunskap. Det är en fråga om ålder och sammanhang. Olika 
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kulturella och livs sammanhang ger specifika metoder och synpunkter av hur man ska hantera olika 

situationer. 

5. Lära sig olika kommunikationsförmågor. 

Att arbeta samman människor från olika generationer kan förbättra deltagarnas samarbetsförmåga 

och kommunikationsförmåga. Varje generation har sin egen språkjargong, språk-regler och koder. 

Därför, att deltar i ett omvänt mentorprogram gör det möjligt för mentorn och adepten att lära sig 

nya kommunikationsfärdigheter. 

6. Att vara en del av en gemenskap. 

Både mentorer och adepter kommer att ingå i den generationsövergripande 

inlärningsgemenskapen för vuxenutbildning och även som medborgare kommer att delta i andra: 

lokala, regionala, nationella och internationella gemenskaper. Användningen av informations- och 

kommunikationsteknik gör det möjligt för dem att delta i världs virtuella inlärningsgemenskaper. 

7. Flexibelt inlärningssammanhang, anpassas till varje situation. 

Omvänd mentorskaps metod gör det möjligt att ge ett specifikt svar på personliga behov. Det 

individuella förhållandet mellan den unga mentorn och äldre adepten erbjuder för det första 

möjligheten att bättre känna behoven hos hans eller hennes adept i varje ögonblick av 

mentorprocessen.  

8. Medvetenhet om nyfikenhet. 

Även om samhällen nu för tiden är generationssamhällen är det inte lätt att dela gemensamma 

sammanhang där man kan lära känna varandra. På sätt och vis, är generationsövergripande 

kunskap mindre än vi tror. Så när folk har möjlighet att delta i ett projekt med andra från olika 

generationer känner de sig nyfikna på andra. 

9. Livslång inlärning.  

I en omvänd mentorskapsprocess lär sig den unga mentorn en ny roll som ledare. Den äldre och 

den unga adepten är involverade i en process av livslångt lärande där läs- och skrivkunnighet 

och/eller IT-kunskaper förmodligen är de första huvudmålen. Emellertid kommer andra typer av 

kunskaper uppstå. 

Möjliga fallgropar i omvänt mentorskap 

Följande hinder och problem kan uppstå i en omvänd mentorskapsprocess:  

1. Kommunikationssvårigheter mellan generationerna. 

2. Brist på erfarenhet från den unga mentorn. 
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3. Svårigheter att acceptera en omvänd roll: Den äldre personen som en adept. 

4. Generationsövergripande skillnader kan ibland leda till konflikter. 

 

III.3. Jag vill vara en adept 

 

Varför bli en adept? 

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

verkligheten och upplevelser. Utan en mentor, uppstår inlärning främst genom att pröva sig fram. 

Med en mentor, kan emellertid även erfarna experter dra nytta av de erfarenheter och expertis 

från någon annan och använda sina kunskaper för att hjälpa utvecklingen. 

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

en adept förkortar inlärningskurvan för att förvärva nya färdigheter som i sin tur kommer att hjälpa 

till med framtida livet, t.ex. anställning, utbildning etc.  

 

 

 

 

 

 

Andra fördelar som tillkommer som en följd av att vara en adept i ett mentorskapsförhållande 

inkluderar: 

 Att lära sig nya saker om sig själv: Självreflektionen som kan bli följden av en mentor 

relation kan bli en kraftig tillväxts erfarenhet och ge dig nya insikter om dig själv. 

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

driva dig till att göra mer med dina styrkor, och hjälpa dig att upptäcka och utnyttja dolda 

talanger.  

 Utöka ditt personliga nätverk: Att ingå i en mentor relation gör att du lägger till din mentor 

till ditt personliga nätverk, och kan leda till en introduktion till mentorns nätverk. 

 En källa till hänvisningar: Din mentor kan hänvisa dig till andra mentorer om han/hon har 

en bättre förståelse för dina behov, förmågor och mål. 

 En erfaren mentor kan hjälpa dig att ställa in och nå mål. Frågorna "Vad vill jag vinna på 

dessa förbindelser?" Är nyckeln för att starta ett mentorskap. Du måste ta i åtanke att nå 

Adepten är inte ett passivt kärl i vilket mentorn häller kunskap, utan är snarare en 

medarbetare som aktivt är engagerad i lärandet och kritiskt reflekterar över upplevelser. 

(Zachary & Fischler, 2009) 
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ditt mål är också målet med din mentor. En mentor kan hjälpa dig att uppnå detta mål med 

hjälp av omfattande erfarenheter som gjorts under åren i arbetslivet.  

 Som en adept kan du tillgå den erfarenhet din mentor har att erbjuda. Din mentor 

kommer inte bara känna till om erfarenheterna du möter personligen, en mentor kommer 

också ha en stor kunskap om många av sina kamrater som har valt andra vägar i livet. 

Bredvid den långa erfarenhet i de val du nu står inför, har en mentor också kunskap om 

målsättning. Sammantaget kommer du att vara ett steg före genom att utnyttja denna 

värdefulla resurs. 

 Låt din inspireras av förebilden din mentor kan erbjuda: Låt dig inspireras av förebilden 

din mentor kan erbjuda: Att ha en förebild kan fungera som en vägledning för att få ut det 

mesta av dina förmågor. En förebild är en mycket mäktig kraft för att fastställa och uppnå 

produktiva mål. Du kommer att dra nytta av att veta hur någon annan har gjort det. Du kan 

sträva efter att följa fotspåren av din mentor, gå i en annan riktning eller sträva efter något 

ännu större. Din mentor kan fungera som en källa för värderingar, visioner och riktning. 

 Ge tillbaka till din mentor: Du kan också ge något tillbaka till din mentor på fler sätt än du 

tror (omvänt mentorskap). Du kan lära din mentor nya saker; introducera ny teknik, 

presentera för honom/henne spännande ny utveckling och föryngra din mentor med den 

energi du kan ge. En mentor är i en mentorskapsrelation eftersom han/hon nu kan ge 

tillbaka, det är upp till dig att visa att det är ömsesidigt att kunna ge tillbaka. 

I slutändan kan mentorskap hjälpa dig i alla olika aspekter av livet. Det börjar med att definiera 

och genomföra dina mål, och kommer att resultera i att hjälpa dig att utveckla livskunskap, 

anställning, utbildning etc. Längs vägen kan mentorskap hjälpa dig att förbättra din sociala 

kompetens och mycket mer. Att bli en adept är en av de bästa beslut du kan göra. 

I fallet med omvänt mentorskap kan det bidra till ett mer aktivt socialt liv och ett förebyggande av 

utestängning i samhället. Tillsammans med detta genom att förvärva nya praktiska färdigheter 

(t.ex. IKT) kan man strecka ut kommunikationsförmågan för äldre och låta er hålla kontakt utanför 

gemenskapen. 
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Vad ska jag leta efter hos en mentor, är du redo att bli handled? 

 

 

Oavsett om du tänker vara en del av en formell, informell eller en situationsanpassad mentorskaps 

relation, finns de några viktiga egenskaper man kan kolla efter hos en mentor: 

 

 Har energi och förmåga att stödja dig 

 Har ett stark professionellt nätverk 

 Har erfarenhet inom området eller frågan som du har identifierat för utveckling 

  Är en utmärkt lyssnare 

 Är pålitlig, icke-dömande och etisk 

 Har ett genuint intresse av att hjälpa dig att utvecklas personligen och professionellt 

 Är väl respekterad av sina kamrater inom sitt område av expertis 

 Besitter ett arbetssätt och arbetsmoral som liknar din egen, såvida inte en annorlunda stil 

är vad du söker att bemästra. 

Är du redo att bli handled? 

Om du kan svara ja på följande frågor, är du redo att lära dig mer om att vara en lyckad adept: 
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 Jag förväntar mig fullt ansvar för mina mål och skulle dra nytta av vägledning för att skapa 

en plan för min utveckling. 

 Jag är beredd att lyssna, men förstår att jag också förväntas bidra till relationen genom att 

dela mina idéer. 

 Jag kommer att acceptera konstruktiv kritik och ta risken att utforska nya idéer och 

strategier som föreslås av min mentor 

 Mina förväntningar för min mentor relation är väl genomtänkt och realistiskt. 

 Jag är upptagen, men jag är beredd att göra ett åtagande för min framtid genom att 

kommunicera effektivt med min mentor. 

 Jag kommer att komma ihåg att för att lyckas, kommer jag kanske misslyckas så att jag vet 

hur man inte ska göra nästa gång. 

 

 

 

 

 

 

Ref: http://www.mentorset.org.uk/why-become-a-mentee.html 

 

Tips för att vara en bra adept/egenskaper för en framgångsrik adept 

 

 Var redo att arbeta på relationen: Goda relationer händer inte bara, de krävs arbete. Detta 

gäller relationer med familj, vänner, kollegor och din mentor. Det tar tid och ansträngning 

för att lära känna varandra och bygga upp ett förtroende. Att etablera och upprätthålla 

förtroende är avgörande för en bra mentor relation. 

 

 Var öppen och villiga att lära dig: Oavsett vem din mentor är, har han/hon erfarenhet och 

kompetens att dela med dig. Du och din mentor kan ha en hel del gemensamt eller väldigt 

lite. Oavsett, om du fortsätter att vara öppensinnad och vill lära dig, kommer du att lära. 

 

 Var ärlig och äkta: Din mentor kommer att kunna hjälpa dig om du är öppen och ärlig om 

vem du är och vad du vill ha ut i ditt liv. Prata om din bakgrund, nuvarande status, 

förhoppningar, rädslor och mål för framtiden. 

 

“Din mentor kan bara hjälpa till om du är intresserad av att lära och utvecklas. Försök 

att vara tydlig och realistisk i dina mål och förväntningar, men dessa kommer troligen 

utvecklas allt eftersom du undersöker möjligheterna med din mentor.” 

http://www.mentorset.org.uk/why-become-a-mentee.html


 

 

24 

 

COGNOS 

 

Guide för unga mentorer. Vad och hur man lär sig Generationsöverskridande 

lärande gemenskap för 

vuxenutbildning 

 Var aktiv och ta initiativ: Mentorskap ska vara en aktiv och engagerande upplevelse för 

både mentorn och adepten. Som adept bör du inte lita på att din mentor ska göra allt. Se 

till att du är i tät kontakt med din mentor och att du inleder den mesta av den kontakten. 

Låt din mentor veta när du behöver hjälp. Fråga frågor. Gör uppföljning med de saker som 

ni två har diskuterat. Visa god arbetsmoral. 

 

 Förbered dig på dina möten med din mentor: Tänk på vilka frågor du vill diskutera med din 

mentor i förväg, skriv ner dem och kanske till och med maila dem till din mentor före 

mötet. Ju mer du förbereder, desto mer får du ut av dina möten med din mentor. 

 

 Var en god lyssnare: Det är din mentors jobb att ge dig ärlig kritik och råd, av vilka några 

kommer att vara positiva och några kommer att vara konstruktiva. Hellre än att ignorera 

din mentors kritik eller konstruktiva kritik, eller låta det få dig att må dåligt, lyssna på vad 

din mentor har att säga och fundera över hur du kan använda informationen för att 

förbättra dig själv. Oavsett om du väljer att ta din mentors råd, så är det viktigt att lyssna på 

vad din mentor har att dela med sig av. 

 

 Var framåttänkande: Prata med din mentor om var du befinner dig men koncentrera din 

energi på att bygga inför framtiden. Definiera dina mål. I samtal med din mentor, avgör 

vilka färdigheter du har, kunskaper och färdigheter du behöver för att förvärva dessa mål.  

 

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

Som adept måste du vilja vara en fullvärdig partner i din mentor anslutning och investera 

över tiden för att vara där tillräckligt länge för att inse skillnaden. I detta syfte, genom att 

förbereda dig som tidigare nämnts kommer du att arbeta för att få de färdigheter, 

kunskaper och förmågorna att växa. 

 

 Förmåga att inse att mentorskap bara är ett utvecklingsverktyg: Mentorer kan spara tid 

för dig, plus att de kan inspirera, lära och uppmuntra dig. De kan vara utmärkta förebilder 

för vad du vill göra och bli. Samtidigt kan du 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 

som är helt annorlunda från din egen - du öppnar upp dig för nya idéer, viktig information 

och ett brett utbud av synpunkter. Fundera över en eller flera mentorer som en del av din 

övergripande personliga utvecklings strategi. 
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Hur kan du förbereda? 

 

Sätt upp mål och syften: Det första steget är att identifiera dina mål i din mentorskapsrelation. Vad 

hoppas du att lära dig? Hur kan din mentor hjälpa dig att nå dina mål? 

Var inte rädd: Ett hinder som för många adepter står inför är deras egen ovilja att begära en 

mentor. Denna ovilja är ganska vanligt och för många har det sina rötter i att man skäms för att 

behöva erkänna att de kan behöva hjälp, eller av rädsla för avvisning. Studier har dock visat att 

nästan alla mentorer skulle älska att bli handled av en annan mentor. Hur ska du övervinna detta 

motstånd? Fokusera på dina mål och behov. Det är inget fel med att erkänna att du behöver eller 

vill ha hjälp. Faktum är, mentorer säger konsekvent att de blir smickrade över att bli kontaktade, 

och välkomnar möjligheten. 

Möjliga positiva resultat/vad kan jag få ut av det? 

Det finns många möjliga positiva resultat från att vara en del av ett Generationsöverbryggande 

program såsom: 

 Ökad stabilitet och konsekvens med att betro andra 

 Ökad tillgång till nätverksstöd  

 Inlärningsförmåga och hanteringsstrategier 

 Upphöjda personliga ambitioner både vad gäller utbildning och socialt. 

 Upplyft av självkänsla och självförtroende genom att känna sig värdefull 

 Utmanar inga negativa stereotyper i båda åldersgrupperna  

 Ökad emotionell hälsa och välbefinnande 

 Ta emot visdomar och råd, men har friheten att göra egna beslut 

 Ha en objektiv person som man kan diskutera problem/bekymmer med 

 Ta emot stöd och uppmuntran för att kombinera karriär och familj 

 Vänskap 

 Ha en förebild 

 Intellektuell stimulans 

 

Vad kan jag räkna med att utvinna från en mentorskapsrelation? 

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 behöver. Ingen mentor 

kommer att kunna uppfylla alla dina behov, men genom att uttryckligen formulera dina 
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förväntningar kommer det att ge mentorn en möjlighet att klargöra vilka de framgångsrikt kan 

uppfylla. 
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III.4. Jag vill vara en mentor 

Varför ska jag bli en mentor? 

“En av de första uppgifterna om en "mentor" återfinns i Homeros Odysséen. En vis man vid namn 

Mentor gavs i uppdrag att utbilda Odysseus son, Telemakhos. När Odysseus åkte för att slåss i det 

trojanska kriget, han anförtrodde omhändertagandet sitt rike och hans son till Mentor, en klok och 

betrodd rådgivare.” Ref: http://www.joe.org/joe/2010december/tt8.php 

Mentorskap är en individuell möjlighet till lärande, en chans att bryta sig in i varandras liv och 

tänkande. Detta kan inte "läsas i en bok". Möten där personer ägnar sig åt olika aktiviteter 

tillsammans och lär sig av varandra. 

De flesta människor tror att adepter får stora fördelar från mentorer, men verkligheten är att för de 

flesta individer som blir en mentor är det oerhört givande och fördelaktigt. 

Att försöka "sälja in" att vara en mentor blir mer utmanande. Framgångsrika människor blir mer 

upptagna och många är inte säkra på att de vill lägga tid på att tjäna som mentorer. Det finns 

många anledningar till att investera tid till att bli en mentor: 

Du kommer att lära dig – Genom att verka som en mentor kommer du att lära av dina adepter. De 

har kunskap du kanske inte redan har. De kan lära dig nya färdigheter och hjälpa dig att förbättra 

din människo-utveckling (sociala) färdigheter. Under processen kan du också lära dig mer om dig 

själv. 

Detta är en chans att "betala tillbaka". Du kanske redan har blivit handled (även om du inte är 

medveten om det) av någon och aldrig haft en chans att visa din tacksamhet till honom eller henne 

direkt. Du har nu möjlighet att återgälda och "ge något tillbaka”. 

Du kan få ett erkännande från kollegor och chefer. Att vara en effektiv människoutvecklare kommer 

inte att gå obemärkt förbi. Kunskaper som lärs ut genom denna process kommer att bidra till 

framtida sysselsättning och utbildning. 

Att lära andra kan hjälpa dig att granska och utvärdera vad du har åstadkommit. Du kommer att 

inse att du har åstadkommit mer än du trodde. Du kommer förmodligen känna dig nöjd, stolt och 

andra energigivande känslor. När du har en positiv effekt på dina adepter kan du förvänta positiva 

känslor av stolthet, tillfredsställelse, lycka, belåtenhet och spänning tillsammans med njutbara 

fysiologiska reaktioner som kommer med dem.  

“Jag blev förvånad när de kom tillbaka och sa, “Tack så mycket, jag gjorde vad du sa 

och det funkade så bra!”  
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ref. http://www.eremedia.com/tlnt/5-really-good-reason-you-should-consider-being-a-mentor/ 

Mentorskap kan också ha framtida personlig utdelning. När adepter lyckas belönar de ofta sina 

mentorer. Naturligtvis är detta inte anledningen att bli en mentor, men du kan få en tacksamhet, 

ryktbarhet, jobb och andra framtida möjligheter att bidra med och fira.  

I det stora hela kommer du att lämna världen som en bättre plats än som du fann den. Det har 

sagts tidigare och det är sant. Att ta sig tid att nå ut till andra, dela livets visdomar och förmedla 

respekt inför dem är förmodligen det billigaste och mest kraftfulla sättet att förändra världen, ett 

liv i taget.  

 

Ref http://www.oneweekjob.com/blog/2010/12/02/8-reasons-to-become-a-mentor/ 

Det finns inga särskilda krav när det gäller ålder av båda personerna. Om den mer erfarne eller mer 

kunniga personen (mentorn) är äldre än de mindre erfarna eller mindre kunniga personen 

(adepten) har vi Mentorskap. Om den mer erfarna eller kunniga personen (mentorn) är yngre än 

den mindre kunniga personen (adepten) har vi Omvänt Mentorskap. 

Så är fallet med IT-kunskap. Ungdomar har vuxit upp under år där många innovationer har 

påverkat deras liv. De är tidiga användare av nya saker och är fulla av kunskap om hur man bäst 

använder dem. 

Omvänt mentorskap är en kraftfull metod för att bidrar till att minska bristen på teknisk kompetens 

inom vårt åldrande samhälle. Framgångsrikt omvänt mentorskap kräver vissa noggrann planering 

men här är några viktiga punkter för att säkerställa att det fungerar: 

 

 Sätt upp tydliga mål och förväntningar 

 Utbildning är viktigt 

 Unga mentorer som ledare - Unga vuxna ombeds ofta inte att förmedla sina kunskaper till 

äldre vuxna.  

Innan du startar: 

 

Om du går in i ett rum och vill lyssna på radio, skulle du behöva ansluta den till en strömkälla. På 

samma sätt, när du går in i ett rum för att kommunicera med en pensionär eller äldre adept är det 

“Behandla din position med respekt, och det finns inget tvivel om att både mentorn 

och adepten kommer att gynnas av relationen i många år framåt.” 
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första du behöver göra att "ansluta", det vill säga göra en koppling med dem. När du har gjort 

denna anslutning, kan man sedan börja kommunicera mer nödvändig information och 

instruktioner. Det är oerhört viktigt att förstå att åldersrelaterade nedgångar i fysiska förmågor kan 

göra kommunikationen mer utmanande och vissa sjukdomar kan göra kommunikationen svårare. 

Tillsammans med denna nivå av läs- och skrivkunnighet, IKT och matematiska kunskaper kan och 

kommer man att behöva ta detta i kraftigt beaktande vid handledning. 

Var noga med att tala tydligt och ha tålamod samt vara vänd mot personen när du pratar. Ha också 

tålamod när du lyssnar och känn efter när adepten blir trött eller förlorar fokus. Bara för att någons 

livserfarenhet kan vara mycket annorlunda än din, är det viktigt att låta personen uttrycka dessa 

tankar och känslor och att respektera dem, även om du inte håller med.  

 

Nedan är en lista med tips för att hjälpa dig när du handleder (särskilt när man handleder den 

äldre generationen) 

 

 Ge tid: Studier har visat att människor (särskilt äldre) önskar mer information från 

människor som interagerar med dem än vad yngre individer behöver. På grund av deras 

ökade behov av information, och deras sannolikhet att kommunicera dåligt, att vara nervös 

och sakna fokus, kräver äldre personer mer tid. Planera för det, och verka inte stressad eller 

ointresserad. Adepten kommer att känna det och stänger av, vilket gör effektiv 

kommunikation nästan omöjlig. 

 Undvik distraktioner: Adepten du arbetar med kommer att vilja känna att du har tillbringat 

kvalitetstid med dem och att de är viktiga. Om det är möjligt, minska mängden visuella och 

auditiva distraktioner, såsom andra människor, bakgrundsljud och håll mobiltelefonen på 

vibration eller tyst. 

 Sitt ansikte mot ansikte: Bara genom denna "enkla" uppgift kommer det att sända ut 

budskapet att de är viktiga och även vad du har att säga och vad de har att säga till dig är 

viktigt. Även om det finns några syn- eller hörselnedsättningar kan det vara av betydelse för 

dem att läsa på dina läppar för att ta emot information på rätt sätt. 

 Bibehåll ögonkontakt: Ögonkontakt är en av de mest direkta och kraftfulla former av icke-

verbal kommunikation. Det berättar för folk att du är intresserad av dem och de kan lita på 

dig. Att hålla ögonkontakt skapat en mer positiv, bekväm atmosfär som kommer att 

resultera i mer effektiv inlärning. 

 Lyssna: God kommunikation är beroende av god förmåga att lyssna, så var medveten 

huruvida du verkligen lyssnar på vad adepten säger till dig. Många av de problem som är 

förknippade med en oförmåga att lära sig nya färdigheter kan minskas eller elimineras 

enkelt genom att vidta tid att lyssna på vad adepten har att säga. 

 Tala långsamt och tydligt: Takten som en del människor lär sig i kan vara långsammare än 

andra. Därför kan den takt i vilken du ge information kraftigt påverka hur mycket de kan ta 

in, lära och ta in i sitt minne. Rusa inte igenom dina instruktioner med dem.  
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 Förenkla och skriv ner/visa anvisningarna: När det ges instruktioner till äldre personer 

eller personerna med lägre läskunnighet, IKT förmåga, undvik då över komplicerande eller 

förvirrande instruktioner. Titta på din målgrupp, skulle de dra nytta av skriftliga 

instruktioner eller mer handledning genom aktiviteterna. Att skriva är en mer permanent 

form av kommunikation än att tala och ger möjlighet att senare se över vad du har sagt i en 

mindre stressande miljö, men det är inte nödvändigtvis det mest effektiva 

undervisningsverktyget för alla.  

Mål och syfte med handledning: 

Mentorns syfte/mål: 

1. Utvärdera adeptens nuvarande kunskapsnivå. 

2. Utvärdera adeptens nuvarande praktiska kunskaper och områden av styrkor och svagheter 

som en vuxen med låg läskunnighet eller IT-kunskaper. 

3. Råd och rekommendationer om de bästa metoder kring adeptens syften/mål. 

4. Ge vägledning och stöd genom att skapa en atmosfär av öppenhet där meningsfull 

kommunikation och tillit kan existera. 

5. Assistera adepten att identifiera syften/mål. 

6. Tilldela adepten specifika uppgifter/uppdrag som syftar till att utveckla färdigheter eller 

utföra specifika syften/mål. 

Steg för mentorn att ta: 

1. Budgetera tid för att vara en mentor. 

2. Lyssna väl. 

3. Ställ tydliga, realistiska och definierbara förväntningar och mål. 

Möjliga positiva utfall från generationsöverbryggande handledning för mentorn: 

 Utbyte av kunskap och färdigheter 

 Att lära sig nya färdigheter 

 Mer aktiv fysiskt och mentalt 

 Öka den sociala cirkeln 

 Möjligheten att förändra livet för en adept 

 Göra en skillnad för ditt samhälle 

Kvaliteter av gott mentorskap: 

Här är några egenskaper att titta efter för att vara en "bra" mentor: 

 Engagerad 
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 Angelägen att hjälpa andra att lyckas 

 Öppensinnad 

 Pålitlig 

 Respektfull 

 Ärlig 

 Bra lyssnare 

 Pålitlig 

 Tålmodig 

 Kunna hålla ett förtroende 

 Utmärkt kommunikatör 

 Empatisk 

 Själv medveten 

 Icke-dömande 

 Angelägen att kunna lära sig nya saker 

 Förmåga att kunna stärka andra 

 Positiv förebild 

 Vårdande karaktär 

Positiva strategier för handledning: 

 Bra aktivt lyssnande – inte avbryta, plocka upp viktiga ledtrådar från vad någon säger, 

kunna reflektera tillbaka till relevanta frågor och kontrollera förståelsen, minimera 

antaganden och fördomar. 

 Skriv dagbok över mötena, vilket sedan kan delas vidare med tiden 

 Dela en fysisk aktivitet som textiltillverkning, simning, promenader, matlagning osv. 

 Ömsesidigt utbyte av något speciellt – som ett tidsfördriv, ett speciellt objekt t.ex. ett 

mynt som du fått av din morförälder, nallebjörn etc. 

 Empatisk – visa förståelse för deras erfarenhet utan att säga "ja jag också" och ta upp egna 

anekdoter från dig själv. 

 Användning av positivt beröm och aldrig kritisera deras förmåga, även när misstag görs 

 Låt adepten gå i spetsen och vara expert inom sitt område, t.ex. ta reda på vad de vet 

mycket om och låt dem lära dig!  

 Att hjälpa adepten att förbättra personliga färdigheter t.ex. målning, matematik, läsning, 

IKT 

 Ställa in media påverkan exempelvis IT baserade media, tidningar och tidskrifter 

 Ömsesidigt utbyte av seder och traditioner om det är annan än din egen t.ex. religiösa 

festivaler, livsmedel, musik, resor etc. 

 En advokat (talesperson) för adepten 

 En kritisk positiv vän 

 Ömsesidigt utbyte av intressen – om ni har turen att båda gillar sport, mode, musik 

hantverk etc. 
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 Bidra till att utveckla din adepts tänkande och beslutsfattande färdigheter - via 

hypotetiska situationer, att väga upp för- och nackdelar etc. 

 Kreativa sätt att diskutera och uttrycka speciella händelser i deras liv, både glada och 

kanske ledsna 

 Förmåga att fokusera helt på behoven hos adepten 

 Skydd för utsatta vuxna och/eller skydd av barn 

Negativa strategier att undvika: 

 Opålitlig och inte dyka upp vid möten 

 Att göra allt för din adept 

 Rådgivning om personliga problem 

 Skapa falska förhoppningar 

 Behandla din adept nedlåtande 

 Vara dömande 

 Lova att håll känsliga hemligheter 

 Involvera adepten i dina egna problem 

 Berätta för din adept vad man ska göra hela tiden 

 Använda fördomsfullt språk t.ex. rasism, sexism, åldersdiskriminering  

 Använda kompensationer som en muta för ett gott uppförande 

 Göra negativa jämförelser med andra 
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IV. Sammanfattning 

 

Guide för unga mentorer. Vad och hur man lär sig är en av två integrerade produkter från Cognos 

projektet (ytterligare O4 - Cognos Guide för generations utbildare) vilken kan anses vara kopplad till 

grund för O3 - utbildare handbok. Med andra ord, Utbildar handbok som metodverktygslåda 

hjälper generations utbildare med mentorskap och omvänt mentorskap, erbjuder praktiska 

riktlinjer och exempel att bör konsulteras som en del av denna handbok för att utveckla 

utbildningsverksamhet mer effektivt. 

 

En mentorskapsmetod för vuxenutbildning i en inlärningsgemenskap mellan generationer anses 

vara en lämplig strategi för användarnas behov, äldre vuxna och yngre adepter med grundläggande 

kompetens av läskunnighet och IKT, med en inledande nivå av expertis. Det måste kommas ihåg att 

för att välja den bästa metoden är det beroende av olika situationer/kontexter med avseende, till 

exempel adeptens kompetens, dess inlärningsstil och preferenser och vilken typ av kunskap som 

ska överföras. I denna mening tillåter omvänt mentorskap en ung mentor med en äldre adept att 

arbeta tillsammans och dela expertis och kunskap. Bidragen från omvänt mentorskap kan komma 

att överbrygga generationsklyftan: internationell förståelse och lärande, dela kunskap och 

livs/yrkeserfarenhet; dela olika bakgrunder: kultur, livsmöjligheter; kreativitet och nya metoder; 

lära sig olika kommunikationsförmågor; vara en del av en gemenskap; flexibelt inlärnings 

sammanhang, kunna anpassas till varje situation; medvetenhet om nyfikenhet och livslångt lärande. 

Trots detta kan vissa problem uppstå i en omvänd mentorskapsprocess såsom: 

kommunikationssvårigheter mellan generationerna, bristande erfarenhet från den unga mentorn; 

svårigheter att acceptera en omvänd roll: en äldre person som en adept och generationsskillnader 

kan leda till konflikter. 

 

I inlärningsprocessen att bli en ung mentor kan det hittas följande information i denna handbok: a) 

egenskaperna hos en mentor, vanliga misstag som begåtts och hur man undviker dem, i grund och 

botten talar vi om vad som krävs för att bli en mentor; b) fördelarna med mentorskap för den unga 

mentorn som inlärning mellan generationer, dela erfarenheter, gemenskaps inlärning, c) före man 

kommer igång med processen kan man ansluta sig till en lista med tips för hjälp med mentorskap, 

särskilt när man handleder den äldre generationen, positiva strategier för mentorskap och negativa 

strategier man bör undvika. I samma linje av tänkande, är det kraven beskrivna som behövs för att 

bli en ung adept. 
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v2.0-June-2011[34].pdf 

 

 

http://www.intergenerationalmentoring.com/
http://www.gpstrategiesltd.com/downloads/Why-mentoring-programmes-and-relationships-fail-v2.0-June-2011%5b34%5d.pdf
http://www.gpstrategiesltd.com/downloads/Why-mentoring-programmes-and-relationships-fail-v2.0-June-2011%5b34%5d.pdf
http://www.psychologicalscience.org/index.php/publications/observer/2011/february-11/how-to-be-a-good-mentee.html
http://www.psychologicalscience.org/index.php/publications/observer/2011/february-11/how-to-be-a-good-mentee.html
http://www.mentoring.org/get-involved/become-a-mentor/
http://www.apa.org/pi/disability/resources/mentoring/tips-mentors.aspx
https://mentoringresources.ictr.wisc.edu/
http://www.researchmentortraining.org/
http://scottishmentoringnetwork.co.uk/assets/downloads/resources/BetteJohnsonFoundationIntergenerationalMentoringFinalReport.pdf
http://scottishmentoringnetwork.co.uk/assets/downloads/resources/BetteJohnsonFoundationIntergenerationalMentoringFinalReport.pdf
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VI. Förklaringar av termer 

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

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

Traditionellt ses mentorskap som en dyadisk, öga mot öga, långsiktig relation mellan en 

övervakande vuxen och en oerfaren student (personen) som främjar adepten professionella, 

akademiska eller personliga utveckling.10” 

Inlärning mellan generationer 11 är ett sätt där människor i alla åldrar kan lära tillsammans och av 

varandra. Det är en viktig del av ett livslångt lärande, där generationer arbetar tillsammans för att 

skaffa sig färdigheter, värderingar och kunskap. 

Omvänt mentorskap bygger på begreppet mentorskap, men vänder det traditionella begreppet om 

vem som spelar rollen av mentor och om vem som spelar rollen av adept i relationen. 

Omvänt mentorskap tillåter människor från en yngre generation (mentorer) med en fallenhet för 

teknik och/eller läs- och skrivkunnighet, till exempel, att blåsa nytt liv i adepter som behöver hjälp 

att överbrygga deras kunskapsluckor. 

Läs- och skrivkunnighet: Den vanligaste förståelsen för läs- och skrivkunnighet är att det är en 

uppsättning av materiella färdigheter - särskilt kognitiva färdigheter i läsning och skrivning - som är 

oberoende av det sammanhang i vilket de har förvärvats och bakgrunden till den person som 

förvärvar dem. Forskare fortsätter att vara oense om det bästa sättet att skaffa läskunnighet, vissa 

förespråkar ”fonetiska” tillvägagångssätt och andra ”läsning av en mening”, vilket resulterar i vad 

som ibland kallas ”läsnings krig” (Goodman, 1996). 

Vikten av digital kompetens bekräftades av Europaparlamentet och Europeiska rådet 2006 i sin 

rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande när det identifierade digital 

kompetens som en av åtta nyckelkompetenser som är viktiga för alla individer i ett kunskapsbaserat 

samhälle. Digital kompetens definierades enligt följande: 

"Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik (IST) för 

arbete, fritidsaktiviteter, inlärning och kommunikation. Den underbyggs av grundläggande 

färdigheter för vuxna i IKT användningen av datorer för att hämta, få tillgång till, lagra, producera, 

                                                      
10 Packard, B.W, (2003): Definition of Mentoring. Mount Holyoke College. 

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

 
11 European Network for Intergenerational Learning. Report on Intergenerational Learning and Volunteering. This 
material has been developed within the ENIL project partnership 
http://www.enilnet.eu/Report_on_Intergenerational_Learning_and_Volunteering.pdf 

 

http://ehrweb.aaas.org/sciMentoring/Mentor_Definitions_Packard.pdf
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redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via 

Internet. 

 

Medverkande: 

Omslagsbild: (cc) Knight Foundation 
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