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Mentorsgrupp i lärarutbildningen. 
Vid lärarutbildningen i Borås indelas studenterna i mentorsgrupper. 
Ca tio studenter från första inriktningen i utbildningen utgör en 
 mentorsgrupp. Mentorsgruppen är densamma under hela utbildningen. 
Mentorsträffarna är obligatoriska.   

 
Syfte 
Mentorsgruppens huvudsyfte är att utveckla lärandet och stärka 
yrkesidentiteten hos studenten i mötet med andra personer, där alla har 
olika kunskaper och erfarenheter. Mentorsgruppen ska erbjuda studenten 
möjlighet och tid till reflektion dels över den egna yrkesrollen dels den 
egna utvecklingen under utbildningens gång. 

 
Mål 
Målet är att den blivande läraren utvecklar ett förhållningssätt till lärande 
och verksamhet som utgör en god förutsättning för att möta den 
utveckling som sker i samhället, förskolan, fritidshemmet och skolan. 
 
Mentorn 
Mentorn är den person i gruppen som förväntas ha den största kunskapen 
och erfarenheten av yrket. Hon/han ska ha god förtrogenhet med och 
kunskap om det praktiska arbetet i förskola/skola idag. 
 
Mentors uppgift är; 
� Att möta studenterna 3 ggr/termin, 1,5 h/tillfälle. 
� Att vara tillgänglig för telefon- eller mailkontakt om behov skulle 

 uppstå. 
� Att vara lyhörd för studenternas frågor och stimulera till 

 bearbetning av dessa utifrån yrkesrollen. 
� Att samtala med studenter om deras reflektioner och erfarenheter 

 under utbildningen i samband med träffarna. 
� Att föra närvarolista över träffarna och skicka in denna till 

 samordnaren för mentorer vid terminens slut. 
 
 



  

 

 
Studenten 
Det är i första hand studenten som formar innehållet, reflekterar och 
ställer frågor utifrån sin yrkesdagbok vid träffarna. 
 
Studentens uppgift är; 

  
� Att komma väl förberedd till mentorsträffarna. 
� Att aktivt delta i diskussioner vid träffarna. 
� Att ha med aktuell kurshandbok till mentorn. 
� Att vid ev. frånvaro meddela mentor och mentorsgrupp detta. 
� Att ta reda på av mentor och mentorsgrupp vad som ska 

 kompletteras vid utebliven närvaro. 
 
Vid upprepad frånvaro eller inaktivitet vid träffarna blir du som student 
kallad till ett samtal med samordnare och studierektor. 
 
Övrigt 
En gång per läsår kallar samordnaren för mentorerna till en 
uppföljningsträff för alla mentorer. 
 
 
 
Ingamay Larsson och Carina Peterson (samordnare)                  
ingamay.larsson@hb.se carina.peterson@hb.se 

 
 

 
 
 


