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Varför mentorskap?*
”Talet om” yrkesintroduktion – olika diskurser
Dålig lärarutbildning?

Naturlig del i lärandet?
Måste kontrolleras de nya?

Vara attraktiv som arbetsgivare?
Svaga lärarstudenter?
Behov?

Stöd till de nya?
Fallande resultat?
Svaga elever?

Hårda arbetsförhållanden?
Rekryteringsbehov?
Vilken förståelse och vilken grundsyn har olika aktörer på olika nivåer?

Varför mentorskap?
•

Naturligt lärande när man är oerfaren i ett yrke,
(Jfr, läkare, sjuksköterskor, ingenjörer, militärer, etc.)

•

En akademisk yrkesutbildnings räckvidd? VFU? ”Teori och praktik”

•

Läraryrkets komplexa, multidimensionella och relationella karaktär

•

Utsattheten – mer idag än tidigare

•

Måluppfyllelse – utveckla bästa möjliga lärare

•

”Rolloklarhet” – utveckla ledarskap

•

”En ny lärare MÅSTE få feedback från en mer erfaren lärare. Annars
blir det som att skicka fåret till vargarna.” (Rektor nr. 23)

Nya lärares upplevelser
•

Variationer i upplevelse

•

Upplevelse beror på sammanhang och person

•

Intensivt, utmanande och tillfredsställande (frustration)

•

Process att lära till lärare.

Den oerfarne läraren
•

Håller på att utveckla sitt ledarskap och sina förhållningssätt

•

Försöker omsätta sina teoretiska kunskaper till handling

•

Försöker erövra sin legitimitet, inget man får gratis

•

Har ofta svårt sätta gränser, skapa ramar för arbetet

•

Svårt prioritera bland arbetsuppgifterna

•

Agerar reaktivt – erfarna reagerar proaktivt

Den oerfarne läraren
•

Har fokus på sig själv – gruppen, grupperingar, individer)

•

Går från rigiditet till ökad flexibilitet – planeringen

•

Arbetet tar tid (klocktid och mental tid) (oerfaren )

•

Utmaning planera långsiktigt

•

Utmaning att analysera och förstå vad som sker och varför

•

Har behov av bekräftelse och feedback

Mentorskap
•

Mentorer bidrar positivt (lärare lär, känner stöd, bekräftelse…)

•

Risk-free learning

•

Kollegialt lärande

•

Ömsesidigt lärande (mentor utvecklas också, reflektion, idéer,
etc.)

•

Viljan att ha mentor måste finnas (alla vill inte)

•

De som har haft mentorer, högre grad av kvarvaro i yrket
(varierar i omfattning i olika studier)

•

Framgångsfaktorer: (a) Stöd för mentorskap, (b) urval av
mentorer, (c) strategier i mentorskapet, (d) förberedd mentor
(mentorsutbildning)
(Hobson et al. 2009)

Mentorsutbildning ?!
•

Skillnad att vara lokal lärarutbildare (handledare) och att vara
mentor för ny kollega

•

Utbildade mentorer – medvetna mentorer – trygga mentorer

•

Våren 2014 – 5 av 18 undersökte svenska högskolor/universitet
hade mentorsutbildning

•

Norge – 30 hp nationell ”rammeplan” för veijledarutbildning

(Aspfors & Fransson, 2015a; 2015 b)

Mentorsutbildning – ex. innehåll
•

Förstå hur de nya lärarna kan uppleva det -

•

Reflektera över mentorsrollen

•

Utveckla och medvetandegöra sin grundsyn som mentor

•

Utveckla olika förhållningssätt, strategier och metodologier
(samtalsmetodik, lyssnande, etc.)

•

Förstå processer kring att ”lära till/som lärare”

•

Teoretiska kunskaper, analysförmåga, processuella
kunskaper (förstå och driva processer)

(Aspfors & Fransson, 2015a; 2015 b)

Mentorskap - Beteende-matris

Mentorskap - Beteende-matris

Mentorskap - Beteende-matris

Implementering av mentorsprogram*
Vad är viktigt?

Enligt europeiska experter …

• Prioriterat – ger legitimitet (jfr. lämplighetsprövningen, mentorer
driver på)
• Finansiellt stöd
• Roller och ansvar utklarade (på olika nivåer)
• Samverkan inom utbildningsystemet
• En kultur som är fokuserad på lärande och professionell utveckling
• Fokus på kvalitet och kompetens (mentorer, skolledare,
ledningsnivåer, policies)
(European Commission, 2010)

Mentorn i samma ämne/åldersgrupp?*
• Samma ämnen och/eller åldersgrupper? Ja / nej ?
• Beror på syften, sammanhang och fokus
• Studier stödjer båda positionerna …
• Samma ämnen, årskurs – högre grad att tillfredställelse (USA)
(Frels, Reichwein Zientek & Onwuegbuzie, 2013)

• Ämneskunskaper inte särskilt viktiga (då rektorer ger feedback)
(Nederländerna)
(Tuytens & Devos, 2017)
• Min bedömning: beror vad man vill sätta fokus på. Inte viktigt i
början, men blir nog viktigare och viktigare ju erfarnare läraren blir.
Bättre skicklig mentor i annat ämne, än mindre bra mentor i rätt
ämne?

Ett kritiskt förhållningsätt till forskning*
Forskningsresultat kan inte bara överföras från ett sammanhang eller
en kulturell kontext till en annan – utbildningssystem, pedagogiska
praktiker, normer och värderingar samt utbildningsfilosofie skiljer sig åt.
Olika begrepp används ….
Forskningens kulturella och kontextuella sammanhang måste förstås
för att resultaten skall förstås och dess eventuella bäring för svenska
förhållanden skall kunna värderas

”Onboarding” – att ta hand om,
utveckla och behåll medarbetare
•

Onboarding – HR-perspektiv

•

Lärarforskning – lärarkunskap, introduktion, induction, mentorskap…

•

organisationer som har tydliga strategier för ”onboarding” behåller
sina anställda längre, och de blir också snabbare effektiva och
ansvarstagande medarbetare

•

Urval + ”tilltro till egen förmåga” + rollklarhet + självförståelse +
social integration + kunskap om kulturen + låg grad av stress/ångest
= framgångsrik yrkesintroduktion
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