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Mentorskap förekommer idag inom det allmänna utbildningsväsendet. Det är vanligt idag 

att varje nyutbildad lärare får en erfaren lärare, mentor som stöd under sin första tid i 

yrket. Mentorskap inom skolväsendet har studerats både på nationell och internationell 

nivå. En annat slags mentorskap används sedan 1997 inom lärarutbildningen vid 

Högskolan i Borås. Syftet med detta mentorskap är att mentorn skall vara ”ett redskap i 

vad som gäller lärarstudenternas möjligheter att knyta samman praktiska och teoretiska 

kunskaper och erfarenheter”. För att kunna vara mentor krävs att man arbetar som lärare i 

förskola eller skola. Som mentor ansvarar man för en grupp av studenter, åtta – tio stycken 

som är grupperade efter vald inriktning, under hela deras utbildning med början i termin 

två. Arbetet i mentorsgruppen innebär att ge studenterna möjlighet och tid till att diskutera 

och reflektera över både lärarutbildningens olika faser samt över läraryrket. Det handlar 

också om att ge studenterna möjligheter att reflektera över sina egen syn på läraryrket 

samt hur denna syn eventuellt har förändrats under utbildningen. Denna typ av 

mentorskap har inte studerats, vad jag funnit, varför mitt val av ämne för denna studie kan 

ge ett viktigt kunskapsbidrag till forskning om lärarutbildning och lärarutbildningens 

praktik Den fråga som utgör utgångspunkt för min studie kan formuleras på följande sätt: 

Vad innebär det egentligen att vara mentor? 

 

Syftet för min studie är att undersöka och få kunskap om hur lärare inom lärarutbildningen 

i Borås upplever sitt uppdrag som mentor. Mina frågeställningar är: Vilka motiv har 

pedagoger när de väljer att bli mentorer? Vilka förväntningar uppger pedagogerna att de 

har på sitt uppdrag som mentorer? Vilka visioner uppger pedagogerna att de har för sitt 

fortsatta uppdrag? Vilka utmaningar/förbättringar finns som gör att mentorskapet kan 

utvecklas? 

 

I studien ingår 40 lärare, 7 män och 33 kvinnor. Övervägande delen är förskollärare och 

de övriga grundkollärare. Deras tid i yrket varierar mellan 4 och 41 år och tiden som 

mentor mellan 1 och 10 år.  

 

I min presentation kommer jag att lyfta fram exempel från min första preliminära analys. 

I min presentation väljer jag ut det område som handlar om varför man vill bli mentor och 

vad man inledningsvis trodde att uppgiften innebar.  De flesta har blivit tillfrågade om de 

var villiga att bli mentorer antingen av någon person från lärarutbildningen, från någon av 

sina egna chefer eller från en kollega som redan var mentor och som ansåg att det var 

utvecklande. I berättelserna handlar det också om att man som mentor vill ha möjligheter 

att påverka lärarutbildningen och de nya lärarnas kunskapsutveckling men också om att 

man vill få möjligheter att utvecklas i sin egen yrkesroll. I det senare fallet att själv få lära 

genom studenterna och deras erfarenheter. Där finns också lärare som skriver att de ”nog 

inte riktigt förstod vad det innebar” utan mer kände sig uppmuntrade och hedrade av 

förfrågan om att bli mentor.  

  


