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Forord
Dette undervisningshæfte er skrevet i en tid, hvor der etableres mange forskellige mentorordninger i
uddannelsessystemet, og mange mentorer har gjort de første erfaringer med personlig involvering i
forbindelse med denne særlige form for hjælpestrategi. To projekter i Videncenter for Uddannelses- og
Erhvervsvejledning har undersøgt mentorordninger etableret i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og i forbindelse med gennemførelse af ungdomsuddannelser. Undersøgelserne viser, at
det ofte er mentors store engagement i de unge, der bærer mentorarbejdet. Og at opgaven er stor og
kompleks. Der ser ud til at være brug for at professionalisere området og den måde, hvorpå mentorskaber kan støtte de unge i deres læring og udvikling.
Dette undervisningshæfte er således tænkt som et materiale, der egner sig til at udvikle såvel mentors
refleksive kompetencer i forhold til gruppen af udsatte unge, som kompetencer i forhold til kvalificering
af mentorordninger i organisationen. Materialet kan bidrage til arbejdet med at tage stilling til og vurdere mentorordninger, -funktioner og -arbejdsmetoder. Det kan anvendes i forbindelse med vejlederuddannelser, kursusforløb for mentorer og løbende intern kompetenceudvikling i mentorordninger.
Materialet belyser mentorskaber både praktisk og teoretisk for at kvalificere følgende niveauer:
• Individniveauet – mentors kompetenceudvikling
• Det relationelle – kvalificering af mentorskabet og relationen mellem mentor og mentee
• Det organisatoriske – kvalificering af organisationens opgaveløsning
ved etablering og udførelse af mentorordninger
Vi har et ønske om, at hæftet vil skabe muligheder for, at mentorskaber bliver mere reflekterede og
noget, man snakker med andre mentorer om. Det kræver, at man går i dybden med at finde ud af, hvad
de unge mentees har brug for. Derfor lægger hæftet op til, at læseren har – og får – indsigt i teoretiske
refleksioner. Vi anvender ord og begreber, som ikke bliver fuldt udfoldet i materialet, men som kan inspirere den enkelte læser til fordybelse.
Materialet kan fungere som en arbejdsbog, hvor man veksler mellem teoretiske og praktiske perspektiver. Kapitlerne indeholder cases og refleksionsspørgsmål, som kan danne ramme for refleksioner i
forbindelse med undervisning, kurser, arbejdsseminarer og andre former for gruppelæring.
God arbejdslyst,
Barbara Day, Trine Hinchely Harck og Birte Kaiser
Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, 2009
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1.0 Mentorordninger og mentorskab
Mentorer og mentorordninger er et forholdsvis nyt fænomen i uddannelsessystemet i Danmark. Første
gang, den slags mentorordninger kom på banen, var i november 2004, da Undervisningsministeriet oprettede en pulje, som UU-centrene kunne søge, for at medvirke til at udvikle metoder og gøre erfaringer
med mentorordninger. Initiativet var ét blandt flere, som regeringen i 2004 iværksatte for at sikre, at
95 % af alle unge får en ungdomsuddannelse, og for at mindske frafaldet på ungdomsuddannelserne.
Siden 2004 er der blevet oprettet puljer til forsøgs- og udviklingsarbejde både i regi af Kommunernes
Landsforening, Undervisningsministeriet og Integrationsministeriet. Med tiden kom mentorordningerne
til ikke blot at omfatte overgangsordninger mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne, men også
ordninger i forbindelse med de unges frafald især fra de erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

1.1

Forskellige mentorordninger
Inden for en relativ kort tidsperiode har igangsættelsen af mentorordninger i Danmark resulteret i en
stor mangfoldighed af former for mentorordninger i forskellige dele af uddannelsessystemet. Forskelligartetheden fremgår af følgende eksempler:
• Vejledere på UU-centrene kan være mentorer
• Mentorerne rekrutteres blandt lærere, som den unge kender fra grundskolen,
ungdomsskolen eller produktionsskolen – eller blandt vejlederne, kontaktlærerne
eller faglærerne på ungdomsuddannelsen
• Mentoren ansættes i en fuldtidsstilling og bestiller ikke andet end at være mentor på skolen
• Mentor har kun en enkelt mentee
• Unge er mentorer for andre unge, f.eks. på handelsskoler og SOSU-skoler
• Mentorer hentes ved hjælp af annoncer i dagspressen
f.eks. frivillige fra lokalmiljøet, der gerne vil gøre en indsats
Inden for den samme mentorordning tolkes det forskelligt, hvad mentoropgaven går ud på, afhængig af
de mentorressourcer, der er til stede, og den viden, der er om den unges behov for hjælp.
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Figur 1

Som det fremgår af figur 1, er mentorordningen den organisering, der skaber ydre rammer og betingelser for de mentorskaber, som indgår i ordningen. Ordningen sikrer, at mentor er forankret i et fællesskab med andre mentorer under en fælles administration1. Den afstikker rammer for hvilke personer, der
kan påtage sig mentoropgaven, og for hvilke unge, der kan blive mentees.
Forskellige ordninger skaber forskellige muligheder for udformning af mentorskaber. Ordningen bliver
således afgørende for hvilke unge, der skal hjælpes.
Mentorskabet er det rum, hvori relationen mellem mentor og mentee etableres, udvikles og afsluttes.

1
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Læs mere om mentorskabets organisatoriske forankring i kapitel 4

1.2

Frafald
I uddannelsessystemet er mentorordninger og mentorskaber blevet etableret som strategi mod frafald.
Politisk peges der på mentorskaber som ny metode til at kunne øge antallet af unge, som gennemfører
en ungdomsuddannelse.
I årene 2005-2008 peges der eksempelvis på mentorordninger i Globaliseringsrådets Fremgang, fornyelse
og tryghed2, i Undervisningsministeriets Handlingsplan for at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse3, i rapporten fra udvalget til fremtidssikring af erhvervsuddannelserne4, i den nye lov for erhvervsuddannelserne5 og i den seneste Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv.6
I samme tidsrum er der også blevet taget andre initiativer, der skal hjælpe unge i at hænge ved og holde
ud i uddannelsessystemet – bl.a. ved at gøre grundforløb i EUD mere differentierede og rummelige. Hele
vejledningssystemet er også gjort mere professionelt, og vejlederne er i højere grad fuldtidsbeskæftigede inden for faget.
Men spørgsmålet er, hvordan mentorskaber kan være med til at løse de store frafaldsproblemer. Flere
forskere pointerer, at årsagerne til frafald er komplekse og mangefacetterede.7 For den unge drejer det
sig ofte om et samspil mellem personlige, sociale og faglige problemstillinger. Det fordrer, at mentorer
samarbejder med forskellige aktører i de mange arenaer, de unge færdes i.

2

Globaliseringsrådet (2005)

3

Undervisningsministeriet (2006)

4

Udvalget om fremtidssikring af erhvervsuddannelserne (2006)

5

Lov nr. 561 af 6. juni 2007. I hovedbekendtgørelsen, kapitel 9 § 53 skal skolen stille mentorer til rådighed for elever,
der har behov for støtte og vejledning fra sådanne

6

Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv (2008). Ifølge kapitel 2 § 5 skal elever i 9. klasse,
der skønnes at få særlige vanskeligheder ved overgangen til ungdomsuddannelserne, få bistand fra en mentor

7

Pedersen (2006), Koudahl, Katznelson (2007)
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1.3

De unge mentees
Mentorskabers opgave er at give unge, der ikke umiddelbart glider ind i de eksisterende strukturer,
læringsmiljøer, sociale fællesskaber mv., den støtte de har behov for, så de kan gennemføre en uddannelse. Det drejer sig om udsatte unge med forskelligartede, komplekse problematikker. Fælles for de
unge mentees er, at de står i en marginal position i forhold til samfundsinstitutioner som uddannelse
og arbejdsmarkedet. Nogle er også marginaliserede i forhold til fritidslivet, familien og andre dele af
samfundet.
Meningen med mentorskaber er at hjælpe disse unge med at udvikle de kompetencer, som inklusion i
samfundet fordrer.8 Det moderne samfund stiller krav om individualisering, der betyder, at den enkelte
skal fungere som selvstændigt individ og tage del i det komplekse samfund. For at kunne det, skal den
enkelte evne at være selvbestemmende – altså i stand til at træffe valg og handle selvstændigt. Men det
er ikke enhver form for selvbestemmelse, som er hensigtsmæssig. At klare sig i det moderne samfund
kræver også en kvalificering af de valg, man træffer, og de handlinger, man udfører. Med en samlet betegnelse kan man altså sige, at det moderne samfund stiller krav om kvalificeret selvbestemmelse.9
For nogle unge er det næsten en uoverkommelig opgave at udvikle denne type af kompetencer og være
i stand til at manøvrere mellem forskellige kontekster og krav.10 At opøve disse individuelle kompetencer
kræver, at de unge lærer at aflæse og afkode den kontekst, de befinder sig i. Hvordan er man her? Hvad
gør man her? Hvad er målet? Hvordan ser midlerne ud? Hvor henter jeg ressourcer?
At føle sig hjemme og at vide, hvad der forventes, er en forudsætning for at trives, for at lære og for
personlig udvikling. Alternativet kunne nemt blive eksklusion, fordi de unge helt enkelt ikke er i stand til
at afkode konsekvenserne.
Især for de unge, der har svært ved at knække uddannelseskoden, er det vanskeligt at begå sig i uddannelsesinstitutioner eller på uddannelsesmarkedet. De har behov for i samvær med andre at tolke og
forstå, hvordan uddannelsen kan begribes, og hvilke krav den stiller til dem. Med den bevidsthed kan de
udvikle evnen til at navigere i spændingsfeltet mellem disse krav og deres egne ønsker og muligheder.
På den måde udvikler de den nødvendige skolelivskompetence, som er:

8

Læs mere herom f.eks. i Kaiser, Birte (2006): Forandring gennem professionelle relationer

9

Begrebet kvalificeret selvbestemmelse stammer fra Mørch, Sven (1998) og uddybes i kapitel 3

10 Læs mere herom f.eks. i Katznelson, Noemi (2004):
Udsatte unge, aktivering og uddannelse. Dømt til individualisering
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”elevens evner og handleberedskab til at afkode og indgå i skolemiljøet på en konstruktiv
måde. Der er tale om en forståelse af, hvordan skolen er ’skruet sammen’ og en handledygtighed på baggrund af denne forståelse.” 11

11 Kabat, Kim (2007)
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1.4

Social inklusion
Mentorskaber er altså en måde at hjælpe unge til at blive inkluderet i samfundet via uddannelse – ud
fra den tankegang, at uddannelse er vejen til arbejdsmarkedet, og at tilknytning hertil er en væsentlig
del af at være inkluderet i samfundet. Mentorskaber er således blevet en af de mest populære måder
at forsøge at opnå social inklusion på. Metoden bliver I stigende grad anvendt i Danmark til at knytte
forholdsvis ressourcestærke voksne til unge, som står i periferien af samfundets etablerede uddannelsesinstitutioner.
Mentorskab kan derfor defineres som følger12:
Mentorskab er en dynamisk relation mellem en mentor og en mentee, som bidrager til
at inkludere udsatte og marginaliserede unge frem mod at blive selvbestemmende på
kvalificeret vis.

1.5

Kvalificering af mentorskaber
Der findes mange opfattelser af, hvad meningen med mentorskaber er, og hvad en mentor skal kunne,
for at mentorskabet lever op til målene med det. Overordnet har mentorbegrebet nærmest opnået
mytestatus, hvor mentorskaber skal løse nogle af de vanskeligste samfundsmæssige opgaver, og hvor
mentor næsten skal besidde overmenneskelige evner for at kunne løfte opgaven.
Som grundlag for udformning af mentorskaber er der imidlertid ikke meget forskning i, hvordan mentorskaber virker. Dog viser undersøgelser både her i landet13 og i udlandet14, at mentorskaber indebærer
en kompleksitet og en række problemstillinger, som det kan være vanskeligt at tage hånd om. I værste
fald kan det resultere i, at mentorskabet ikke er til hjælp for den unge. Mentorer giver udtryk for, at det
kan være svært at leve op til de store forventninger om, trods alle odds, at transformere mentee, og at
mentorrelationen har en emotionel pris for mentor. Der er ofte uklarhed omkring opgaven. Én mentor
fortæller: ”Mentoring er vanskelig, fordi der aldrig er nogen, der fortæller dig præcist, hvad det skulle være.” 15

12 Definitionen er udviklet af forfatterne i forbindelse med dette projekt
13 Se Day, Kaiser & Nielsen (2009): ”Min mentor er min voksenven – mentorskaber, kvalificering og kompetencer”
og ”Ind under huden – en diskursanalyse af mentorordninger”
14 Colley, Helen (2003)
15 Colley (2003), s. 30, vores oversættelse

14

Der er altså gode grunde til at udvikle mentors kompetencer på et individuelt, et relationelt og et organisatorisk niveau. Dette vil medføre, at mentorordningen muligvis skal revideres og ses i et nyt kompetenceudviklende perspektiv med henblik på at kvalificere mentorskabet.
De følgende kapitler bidrager med perspektiver på og inviterer til refleksioner over kvalificering af mentorskabet.

Refleksionsspørgsmål
Beskriv den mentorordning, du kender.
• Hvilke formål kan du få øje på?
• Hvilke opgaver skal mentor løse?
• Hvilke kompetencer synes du, at mentor skal have i forhold til disse opgaver?
• Hvem kan være mentor i ordningen?
• Hvad karakteriserer målgruppen (mentees)?
• Hvordan skal relationen være mellem mentor og mentee?
• Hvilke etiske dilemmaer kan du få øje på i ordningen?
Hvad vil du fremhæve fra den mentorordning, du kender?
• At mentorskab hjælper mentee med at mestre eget liv (empowerment)?
• At mentorskab fastholder mentee i uddannelsen?
• At mentorskab sigter mod at inkludere den udsatte unge?
Hvilke forventninger kan der være til mentorskaber?
• Hvilke intentioner har samfundet med at etablere mentorordninger?
• Hvilke interesser kan de unge have i at få en mentor?
• Hvilke interesser kan mentor have i at indgå i rollen som mentor?

15

2.0 Praksiseksempel på mentorskab

I det første kapitel er baggrunden for etablering af mentorordninger ridset op, og det blev tydeligt, at
en mentorordning ikke bare er et standardprodukt, men at de enkelte mentorordninger kan variere
stærkt.
I dette kapitel præsenteres en case med Pia, der fik en mentor, Lene. Dette mentorskab kommer til at
danne baggrund for nysgerrige spørgsmål efter beskrivelsen, som lægger op til refleksioner over det
arbejde, som mentorer kan blive udsat for.
Her er valgt en bestemt kontekst ud, ligesom casen indeholder givne problematikker, som til gengæld
kan fortolkes af læserne på vidt forskellige måder. Og det er netop hensigten. Gennem et kig på Pias og
Lenes praksis kan mangfoldige fortolkninger udfoldes, og gennem diverse idéer om menneskelig udvikling bliver det muligt at se forskellige perspektiver og dermed flere forskellige muligheder for interventioner og pædagogiske tiltag.
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Målet med kapitlet er at føre læseren ind i casen, da den også vil blive brugt i de følgende kapitler, når
forskellige teorier skal skabe baggrund for nye perspektiver på denne mentorrelation. Casen er valgt ud
blandt andre mulige, og binder derved den debat, der kan opstå blandt læserne. I kapitel 5 introduceres
fem andre cases med hver deres former for udfordringer i mentorskabet.

2.1

Portræt af Pia
Pia var 12 år, da forældrene blev skilt, og det var en tid, som hun husker tilbage til med stor smerte. Hendes mor tog farens affære med Kirsten meget tungt og forsøgte i desperation at kvæle Pias lillebror. Det
lykkedes hende ikke, men til gengæld blev hun indlagt på en psykiatrisk afdeling.
Pia flyttede ud til en landejendom lidt uden for byen sammen med Kirsten, lillebroren og faren, der
forbød hende at opsøge eller besøge sin mor, hvilket gik Pia meget på. Faren mente, at det var godt for
børnene, at de vidste, hvor skabet skulle stå, og efter hans mening havde ingen glæde af at være sammen med en bedrøvelig og voldelig mor. Børnene var aldrig i tvivl om, hvad faren mente, og han satte
snævre grænser op for deres udfoldelse. Han gav dog Pia lov til at have et fritidsjob i en dyrehandel i
nærheden, og det var hun meget taknemmelig over, fordi hun elskede dyr.
Efterhånden blev der også lempet i forhold til besøg hos moren, og med tiden fik Pia lov til at være sammen med hende fast hveranden weekend. I denne periode blev Pia også knyttet tættere sammen med
sin farmor og farfar, der gerne så hende til middag og hjemlig hygge. Sådanne besøg billigede faren, og
Pia nød den positive opmærksomhed i fulde drag.
I 9. klasse kom Pia på en efterskole, som hun blev meget glad for. Hun nød at være sammen med de
andre piger, og især var hun glad for ikke at skulle være hjemme under evig frygt for farens strenge opdragelses- og revselsesprincipper. Hun passede sin skolegang og fik som regel læst sine lektier. Det var
også her, at hun snakkede med en vejleder, som mente, at det måtte være alle tiders for Pia at komme i
10. klasse på landbrugs- og hestelinjen, fordi hun er så glad for dyr. Dette valg førte også til, at Pia kunne
bo på skolen et år endnu – væk fra farens opsyn. Faren var lidt i tvivl, om det nu også var en god ide,
men accepterede alligevel Pias ønske om at arbejde med dyr.
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Kun fire uger efter sin start i 10. klasse bryder Pia sammen. Hun får vejrtrækningsproblemer og bliver
akut indlagt på sygehuset til observation. De kan ikke finde noget fysisk i vejen med hende, og hun
kommer tilbage til skolen. Men Pia har det ikke godt, trives ikke længere og føler sig uden for gruppen.
Hendes vejleder, Lene, foreslår så Pia, at hun får hende som mentor, så hun har én, hun kan betro sig til,
når hun får brug for det. Til gengæld kan hun så få skolens anden vejleder, når hun sådan officielt skal
vejledes til uddannelse og erhverv.
Pia accepterer forslaget, men er egentlig lidt ligeglad. Hun kan da godt lide Lene, og hun er god at snakke med, men Lene kan jo ikke være der hele tiden, og humøret er fortsat ikke for godt. Mentor kan på
sin side heller ikke helt finde ud af, om det er godt eller skidt for Pia, at hun opsøger hende. Hun har fået
lavet en mentorkontrakt med UU-centrets leder, hvoraf det fremgår, at hun og Pia skal mødes hver 14.
dag til lidt hygge og en snak om, hvordan det går, og hvilke planer Pia har for fremtiden. De skal snakke
både uddannelses- og privatliv, for Pia ved ikke, hvad hun gerne vil nu og i fremtiden, og hun trives heller
ikke, når hun er hjemme hos faren og stedmoderen.
Hen under vinteren begynder Pia at blive selvskadende. Hun skærer i sig selv og har svært ved at se
meningen med livet. Mentor kommer efterhånden dagligt og ser til hende, og de får sig en lille sludder.
Lene tager som regel en lille blomst med eller en pose Matador Mix, som Pia er ret glad for. Efter lang
tids tålmodig venten kan Lene efterhånden fornemme, at Pias humør er under bedring, og det ender da
med, at Pia kan give udtryk for, at hun er glad for at se sin mentor, Lene.
Det går op og ned med forholdet til faren, og weekenderne vil hun helst holde på skolen eller tage med
en veninde hjem. Men når faren beder hende komme hjem, har hun svært ved at afvise ham, og så tager
hun den tunge vej hjem til landstedet, og opholder sig der hele weekenden. Hun vil helst ikke i konflikt
med faren, fordi hun frygter, at han så vil nægte hende at besøge moren, og det ville være forfærdeligt
for Pia.
Pia har svært ved at være hjemme hele julen, men skolen er lukket, så det er nødvendigt. Glæden er
derfor stor, da hun kan gå ind ad skolens dør igen i det nye år. Humøret er steget ved udsigten til at
være sammen med Lene igen, og det er lige før hun kan grine sammen med sin mentor, især når hun slår
hende i yatzy.
I februar måned dør Pias mor pludseligt af en lungebetændelse, og Pia bryder totalt sammen. Men hun
ønsker ikke at tale med nogen om moren og hendes død. Hun spiller stærk og afvisende, men hendes
mentor formår alligevel at trænge ind til hende, så hun kan fortælle om sin mor, og alt det de to havde
haft sammen. Lene sørger for, at Pia kommer til psykolog for at få bearbejdet sin sorg, men det er ikke
noget for Pia, der gerne vil stoppe og det endda efter kun to samtaler. Det indvilliger Lene i, da hun ikke
kan se, at det kan være til nogen nytte for Pia at fortsætte mod hendes eget ønske.

19

Pia er blevet træt af landbrugs- og hestelinjen, og hun har opgivet drømmen om at blive dyrepasser,
fordi hun ikke kan skaffe sig en af de få praktikpladser, der findes ved de zoologiske haver. Hun er usikker på, hvad hun vil efter 10. klasse, og da hendes vejleder foreslår hende at gå i gymnasiet, beslutter
hun sig for den kortere vej gennem HF. Hun er en velbegavet pige, og hendes vejleder fortæller hende,
at det kan hun godt komme til, da hendes karakterer viser, at hun har nemt ved at følge med. Når hun
dertil kan fortælle, at hun altid får lavet sine lektier og afleveret opgaver til tiden, så synes vejlederen, at
sagen er oplagt, og hun får et ansøgningsskema, som hun skal udfylde.
Da faren skal underskrive ansøgningen, giver han tilkende, at han synes, det er en frygtelig dårlig idé,
fordi hendes år på landbrugs- og hestelinjen så ville være spildt.
Pia ændrer planer og dropper ud af hestelinjen, men fortsætter på skolens landbrugslinje. Hun fortæller
nu sin vejleder og Lene, at hun er ved at være skoletræt, så hun vil ikke på HF og sidde på skolebænken
dagen lang. Hun fortæller også, at hun er blevet bange for at møde alle de nye mennesker, som hun ikke
kender på HF. Derfor vil hun hellere i praktik efter sommerferien og bruge sine kræfter ude på en landejendom, og dermed fortsætte sin landbrugsuddannelse. Efter sin veloverståede 10. klasse starter hun i
praktik hos en landmand et stykke fra skolen.
Hun virker målrettet i sit uddannelsesvalg, men hendes mentor fornemmer alligevel, at det ikke er hendes inderste ønske at gå rundt derude på landet. Mentor besøger hende så ofte, som hun kan, sender
sms’er eller ringer til hendes mobil. I løbet af efteråret bliver det tydeligt for Lene, at Pias humør er ved
at synke. Hun virker langtfra glad, og da Lene spørger, om hun er begyndt at cutte, svarer Pia, at det kun
er en lille smule om aftenen.
Mentor besøger hende og kan se, at det ikke står godt til. Hun tager en snak sammen med Pia og hendes arbejdsgiver, der fortæller, at han er meget bekymret for Pia. Hun virker ikke rask, mener han, hvortil kommer, at hun går omkring som i en døs og på den måde laver en masse små eller større fejl. Selv
om landmanden lige har gået og fortalt hende, hvordan hun skal gøre, må han hele tiden tjekke, om hun
gør det – og om hun gør det på den rigtige måde. Det er både tidskrævende for ham, siger han, og lidt
krænkende overfor Pia, synes han. De bliver enige om, at det bedste for alle parter ville være at afbryde
praktikforholdet og erkende, at dette valg ikke var det rigtige for Pia.
Faren reagerer meget voldsomt og forlanger, at Pia vender tilbage til praktikstedet, men efterhånden
må også han indse, at det ikke nytter noget, og han indvilliger i, at hun flytter hjem igen. Hun får et job,
mens juletravlheden står på, og forsøger at finde ud af, hvad hun skal i gang med efter jul. Helst vil hun
tilbage til landbrugsskolen, som er det eneste sted, hvor hun har følt sig helt tryg. Hun snakker med sin
mentor om det, og Lene beder hende om at gå til vejlederen for at få lavet en uddannelsesplan med
ham. De får sat en plan sammen, hvor hun følger nogle fag på landbrugsskolen samtidig med, at hun
tager nogle enkeltfag på HF.
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Men de laver planen uden faren, der under ingen omstændigheder vil betale for pigens skoleophold, og
Pia bryder sammen igen, da hun ringer til sin mentor og fortæller, hvordan hun ikke kan komme i gang
med det eneste, som hun tror, hun dur til. De aftaler at mødes næste dag, og sammen opsøger de Pias
sagsbehandler og sætter hende ind i sagen. Hun får ordnet det sådan, at kommunen vil betale for Pias
ophold på landbrugsskolen fra januar til juni, og dette accepterer faren derefter.
Til Pias store sorg går det ikke så godt for hende, som hun havde forventet. Hun har svært ved at finde
sig til rette, og hun sender flere sms’er om dagen til sin mentor i denne periode for at fortælle hende,
hvor kedeligt det er at gå på den skole, og hvordan hun ingen venner kan få, og når endelig hun får sig
en veninde, så viser det sig, at hun også er lige så kedelig som alle de andre. Og hun er blevet ustabil i
skolen. Hun læser ikke sine lektier og forsømmer en hel del. Både Lene og skolens vejleder kontakter Pia
flere gange, men det kommer der ikke noget særlig godt ud af.
I begyndelsen af marts ser det dog ud til, at Pia er ved at finde sit gamle jeg igen. Hun får igen knyttet
gode tætte relationer til nogle af de andre piger og genetableret kontakten til sine lærere, og det får
samtidig hendes interesse for fagene til at stige betydeligt.
Hun får mod på det hele og blomstrer op i løbet af nogen tid. Pia og hendes mentor får snakket godt
sammen om alt mellem himmel og jord, og Lene støtter hende, så godt hun kan, med at få øje på alle
de kompetencer, som hun er i færd med at udvikle. Pia har også fundet en stabil vennekreds, som hun
nyder at være sammen med. Hun begynder igen at arbejde hos dyrehandleren, og vil gerne noget med
dyr efter skoleårets afslutning, også selvom det ikke kan blive drømmejobbet som dyrepasser. Efter sin
nedtur har hun imidlertid også fået lyst til at hjælpe mennesker, der er ude i svære situationer, sådan
som hun selv synes, hun har været det. Hun flakker lidt omkring i sine tanker, og hun taler endda om et
sabbatår med et dejligt arbejde og så finde ud af, hvad hun skal i gang med.
Faren kan ikke acceptere et sabbatår, og da Pia endnu ikke helt er fyldt 18 år, må hun følge hans bud.
Han vil have hende i gang med en uddannelse omgående. Hun har klaret sine eksamener vældig godt,
og det mener han, at hun skal udnytte. Han hjælper hende ikke med at afklare, hvad der kunne være
godt for hende, men siger, at hun vel kan finde en ekspert på området – er det ikke en vejleder, spørger
han.
Vejlederen spørger, hvad hun har lyst til, og da hun fortæller, at hun gerne vil hjælpe andre mennesker,
så spørger han, om det ikke ville være en god idé at gå i gang på social- og sundhedsskolen, og da hun siger ja, bliver hun meldt til sundhedshjælperuddannelsen. Faren forstår ikke det valg, og han giver højlydt
udtryk for, hvor besynderligt han synes, det er.
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Pia starter på uddannelsen efter sommerferien. Hun har haft et sommerferieafløserjob på plejehjemmet,
og det har hun været meget glad for. Det var mentor, der hjalp hende med at skaffe det job. Og det har
bekræftet Pia i, at hendes valg af social- og sundhedsuddannelsen var den rigtige beslutning.
Da Pia det efterår bliver 18 år, køber hun en lejlighed i nærheden af, hvor social- og sundhedsskolen ligger, for den arv hun har fået efter sin mor, og som hun nu har råderet over. Der bliver også råd til at tage
kørekort og anskaffe sig en lille bil og en hund, og kort tid efter flytter også hendes kæreste ind.

12 år

    Sept. – 16 år

August 2006

    Sept. – 17 år

August 2007

Figur 2. Oversigt over betydningsfulde begivenheder i Pias liv
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Starter på social- og sundhedsskolen
Køber lejlighed
Flytter hjemmefra
Får bil, hund og kæreste

Starter i sin praktik hos landmand
Får psykiske problemer
Opgiver uddannelsen til landmand
Ny uddannelsesplan
Tager job i december – bor hos far
Begynder igen i trygge omgivelser
Bor på skolen – tager HF enkeltfag
Vil gerne hjælpe andre mennesker
Lægger ny plan med vejleder
Faren stadig imod – forstår ikke Pia

10. kl. – starter på heste- og landbrugslinje
Pia bryder sammen
Får Lene som mentor
Pia bliver cutter
Mor dør af lungebetændelse
Opgiver drømmen om at blive dyrepasser
Opgiver hestelinjen
Overvejer HF – far imod ønsket
Går til eksamen – fine karakterer

Forældre skilt – mor syg
Arbejde hos dyrehandel
9. kl. – efterskole

De fejrer begivenhederne med et housewarmingparty, hvortil Lene også bliver inviteret. Hun nyder
synet af den glade unge kvinde, og de to beslutter sig for at forblive i kontakt med hinanden, selvom det
formelle mentorskab skal afsluttes.

    Sept. – 18 år

August 2008

Pias alder

Årstal

Refleksionsspørgsmål

Hvad er baggrunden for, at Pia får en mentor, og hvem tager initiativet til det?
• Er deres mentorskab en del af en mentorordning?
• Hvad står der mon i den formelle kontrakt, som de underskriver?
• Hvad skal Lene støtte Pia i?
• Hvordan er deres relation?

Beskriv forholdet i Pias og Lenes mentorskab uden at vurdere eller bedømme
• Hvem tager teten?
• Hvem kontakter hvem?
• Hvem bestemmer, hvad de skal lave sammen?

Hvad mener du om Lenes indsats i forhold til Pia?
• Hvad er styrken ved hendes indsats?
• Hvor overser hun en mulighed for at støtte Pia?
• Er der situationer, hvor hun gør for meget?

Pias voksenkontakter
• Skal mentor spille en mere aktiv rolle i forhold til Pias uddannelses- og erhvervsvalgsproces?
• Hvilke andre voksne hjælper i øvrigt Pia gennem de dilemmaer, der opstår på hendes vej?
• Hvilke voksne personer svigter Pia og hvordan?
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3.0 Refleksive muligheder
gennem teoretiske perspektiver
I et mentorskab er det nødvendigt, at mentor reflekterer over, hvor langt den unge er kommet i sin
udvikling af kvalificeret selvbestemmelse, og hvilke processer, der er brug for at støtte. En måde at kvalificere disse refleksioner på er at inddrage relevante teoretiske perspektiver. De følgende afsnit i dette
kapitel er bud på sådanne teoretiske perspektiver.

3.1

Mentorskabet
Det særlige ved mentorskaber – i forhold til uddannelses- og erhvervsvejledning og andre metoder – er,
at mentorskaber bygges op over en tæt relation mellem en mentor og en mentee.16 Mentorrelationer
etableres og udvikles mellem voksne, der har personligt og socialt overskud, og unge, der står foran en
samfundsmæssig marginalisering. Disse relationer dannes for en tid med henblik på at bruge de bånd,
som en sådan relation skaber, som støtte for de forandringsprocesser, som den unge har behov for
hjælp til. Det er den tætte én-til-én-relation, som danner rammen for, at mentor kan støtte den unges
udvikling mod kvalificeret selvbestemmelse.

3.1.1

Mentorroller og positioner
I mentorrelationen har begge parter – såvel mentor som mentee – bestemte roller i forhold til hinanden.
Det betyder, at såvel mentor som mentee til en vis grad indtager roller, som de kender fra tidligere sammenhænge. Vi har nemlig en menneskelig tilbøjelighed til at gribe til den strategi, som vanen har banet
vejen for.

16 Mere om mentorrelationen i Kaiser, Birte: Forandring gennem professionelle relationer
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En rolle er bundet op på den aktivitet, der forventes af en rolleindehaver i en given situation. Rollerne
er skrevet ind i ’manuskripter’, som vi kender fra hverdagslivet.17 Når en rolle indtages, påtager man sig
hele den række af handlinger, som hører til netop denne rolle i et meget komplekst samspilsmønster.
Mentor og mentee skaber således i samhandlen hinandens roller. Det kan f.eks. foregå ved, at mentor
indtager en slags forældrerolle, som foreskriver, at mentee opfører sig som barnet i relationen. Eller
omvendt – at mentee optræder som omsorgssvigtet barn, hvilket kalder på en mor-rolle hos mentor.
Når mentor eller mentee indtager en rolle, tildeler de samtidig den anden en rolle fra ’manuskriptet’.
En rolle er imidlertid kun en position, som rolleindehaveren kan træde ind i, når det forventes af ham/
hende – og træde ud af igen, når denne forventning ikke længere gør sig gældende. På den måde kan
der ske ændringer i de roller, som mentor og mentee har over for hinanden. Det er derfor vigtigt at være
opmærksom på, at den unge kan være parat til at indtage en ny rolle efter at have været i mentorrelationen et stykke tid – og at der derfor tilsvarende kan være behov for, at mentor påtager sig en ny rolle.

Der findes antagelig mange ’manuskripter’ bag ved mentorrollerne, og ofte vil valget af rollehæfte
foregå ubevidst. Der kan i det hele taget være uklarhed om forventningerne til mentorrollen. En måde at
skabe klarhed over den rolle, mentor spiller – eller forventes at spille – over for mentee, er at undersøge
den relation nærmere, som mentor og mentee etablerer med hinanden. Denne relationsdannelse har
stor betydning for, hvordan mentorskabet udfolder sig, og følgelig hvordan den unge udvikler kvalificeret selvbestemmelse.

17 Goffman

26

3.1.2 Roller i mentor-/mentee-relationer
Forskellige typer af relationer mellem mentor og mentee kan beskrives ved at trække på kendte roller
fra hverdagsforståelser. Man kan tegne billeder af disse relationer for at få øje på hvilke roller, de indebærer, og hvilke former for mentorskab, de lægger op til.
Et åbenbart eksempel er ’mor-barn-relationen’. Det er et relationsbillede, der indeholder en bestemt
måde at opfatte relationen på, som trækker på kendte opfattelser af denne relation. Relationen kan
eksempelvis karakteriseres ved nærhed, fortrolighed og kærlighed. Relationen bygges op over en dyb
ubetinget anerkendelse og stor rummelighed af mor-rollen. Den foregår primært i intimitetens sfære.
Der kan være tale om hygge, cafe-besøg, shoppe-ture o.l.
Mor-rollen skaber også en klart asymmetrisk relation, som indebærer en tydelig magtfordeling, hvor
’mor’ er den, der ved bedst, og ’barnet’ den, der retter sig efter mor. På grund af den tætte tilknytning
og den afhængighed, relationen skaber, kan det være vanskeligt for mentee at blive selvstændig og
selvbestemmende. Relationen kan blive så tæt for mentor, at den kan virke omklamrende og svær at
afslutte.
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Der findes uendelig mange eksempler på rollesæt. Her er en liste til inspiration18:

Mor............................ Barn
Far............................ Barn
Onkel............................ Ung
Bedsteforældre............................ Barnebarn
Besøgsven............................ Ung
Storebror............................ Lillebror
Lods............................ Kaptajn
Mesteren............................ Lærlingen
Kammerat............................ Ven
Prismen............................ Entusiasten
Brobyggeren............................ Den nye
Guiden............................ Turisten
Kameraet............................ Fotografen
Træneren............................ Orienteringsløberen
Instruktøren............................ Skuespilleren
Bonden............................ Æslet
Livredderen............................ Den druknende
Tolken............................ Den fremmede
Stilladset............................ Den ikke-flyvefærdige
Stifinder............................ Den vildfarne
Høvding/overhoved............................ Undersåtten
Hæklenålen............................ Masken

18 Nogle af disse relationsprofiler udfoldes i artiklen ”Min mentor er min voksenven” i:
Jessing, Carla Tønder m.fl. (red.) (2009): ”6 belysninger af vejledning – brydninger, forståelser og praksis”, VUE
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3.1.3 Udvikling af mentorrelationen og forløbet i et mentorskab
Et mentorskab kan basere sig på forskellige relationsfigurer, som kan skifte og udvikle sig igennem forløbet i takt med, at mentees behov udvikles, og nye roller og funktioner viser sig at være hensigtsmæssige. For eksempel kan en mor-barn-relation udvikle sig til en læremester-lærling-relation. Mentor skal
være i stand til at indgå i forskellige roller og til at afgøre, hvilke typer af relationer, der er behov for.
Følgende figur illustrerer forløbet i et mentorskab.19

Læring

1: Relationen etableres
2: Læringen tager til
3: Læringen aftager
4: Læringsforholdet afsluttes
5: Relationen afsluttes

1

2

3

4

5
Tid

Figur 3. Mentorskabets udvikling

Første trin i mentorforløbet er, at relationen mellem mentor og mentee knyttes. Når først relationen er
bygget op, kan læringen tage sin begyndelse, og relationen kan sigte mod i højere grad at understøtte
mentees læreprocesser. Efterhånden som mentee bliver mere og mere i stand til at klare sig uden mentorstøtte, aftager relationens læringsindhold for til sidst at afslutte.

19 Figuren er fra Clutterbuck (1998) i Kaiser, Birte (2006)
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Refleksionsspørgsmål
• Hvilke roller ser du, at Pia og Lene (casen i kapitel 2) har over for hinanden?
• Hvordan etableres disse roller? Kunne andre roller have været mere hensigtsmæssige?
• Hvordan forstår du det, der foregår i relationen?
• Hvordan bidrager Lene til Pias læring under forløbet? Illustrer ’mentorskabets udvikling’ (se figur 1)
• I casen fortsætter Pia med at have kontakt til sin mentor.
Hvilke overvejelser er vigtige i forbindelse med afslutningen af et mentorskab?
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3.2

Ungdomsliv og kvalificeret selvbestemmelse
Unges udvikling er kontekstuel; den foregår i konkrete sammenhænge og ud fra de betingelser, der
findes der.20 Hver arena eller social kontekst, som unge indgår i, udgør et rum for deres udvikling. Der er
tale om en nær sammenhæng mellem de samfundsmæssige udfordringer til unge, ungdomslivets muligheder, forstået som de konkrete muligheder og betingelser, som stilles til rådighed for unge, og den enkelte unges særlige situation. Unges betingelser udformes gennem den pædagogiske praksis, de møder
i arenaerne, og det er afgørende, hvordan voksne, der har kontakten til de unge, udvikler betingelser for
ungdomslivet og samarbejder med de unge. Mentor må løbende forholde sig til, hvordan han/hun kan
understøtte den unges udvikling, og hvilke betingelser mentorrelationen – f.eks. i kraft af mentors valg
af roller – stiller til rådighed for den unges udvikling.
Unges problemer er forbundet med unges særlige vanskeligheder med at klare ungdomslivet i det moderne samfund. De stigende udviklingskrav kan være vanskelige og uoverkommelige for mange unge,
og ofte fungerer disse unge derfor ikke i uddannelse, i arbejdslivet og på andre arenaer, de indgår i.
Ungdomslivet er vejen til individualisering for alle, og uddannelse er den mest afgørende del af udviklingsbetingelserne. For unge, der ikke starter i uddannelse, falder fra undervejs eller ikke klarer
skolegangen særlig godt, kan det betyde tabet af mulighederne for denne samfundsmæssige vej til
individualisering og social integration. Disse unge skal derfor støttes i udformningen og kvalificeringen
af en personlig og individuel livsbane, en biografi, som gør dem i stand til at bruge de samfundsmæssige
tilbud og udviklingsbetingelser.
I det moderne samfund handler individualiseringsprocessen ikke blot om at ”finde sig selv”, men om
at forstå verden og sin egen betydning og placering i den, så man kan gøre noget selv.21 Unge bliver
individualiserede ved at bruge de muligheder, som de stilles over for i deres liv, og for at blive part i moderniteten kræver det, at man har kompetencer, som aktør. Ungdomslivet er et rum for individualisering
og social integration og udviklingsopgaven i ungdomstiden går ud på at udvikle kvalificeret selvbestemmelse, som består af elementerne viden, selvopfattelse og handlingskompetence.
”Det moderne ungdomsliv er således ikke blot et tilbud til unge, men det sted, hvor unges
udviklingsmuligheder og krav er tilrettelagt, og hvor man derfor skaber sig selv igennem de
måder, man bruger sit ungdomsliv på. Og det udviklingsmæssige mål for de unge kan betegnes som kvalificeret selvbestemmelse.” 22

20 Dette afsnit er skrevet med afsæt i Mørch (1996), Mørch og Laursen (1998), Mørch (2007) Mørch og Larsen (2007)
21 Mørch (1998), s. 30
22 Mørch (1998), s. 48
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Med begrebet kvalificeret selvbestemmelse som ramme for unges udvikling peger Mørch på, at selvbestemmelsen og kvalificeringen eksisterer side om side. De unge skal udvikle deres viden, de skal udvikle deres selvopfattelse og identitet – deres ”væren” – hvor de ”ser og forstår sig selv i deres sociale
kontekster som individ”, og så skal de udvikle deres ”gøren”, som betyder, ”at den enkelte er i stand
til at løse de opgaver, som man stilles over for i sin dagligdag”.23 Unge, der ikke udvikler kvalificeret
selvbestemmelse, vil ikke være i stand til at udnytte ungdomslivets muligheder for selvudvikling. De udvikler ikke kompetencer og refleksion, som skaber mulighed for forvaltning af det moderne ungdomsliv,
sig selv og omverdenen, og Mørch omtaler det som ”en relativ de-individualisering”.24 Det er mentors
pædagogiske opgave at udforme et kvalificeret selvbestemmende ungdomsliv og støtte unge i deres
udformning af det.

3.2.1 Kvalificeret selvbestemmelse – som rammesætning i mentorarbejdet
Jan Tønnesvang tager udgangspunk i Mørchs begreb kvalificeret selvbestemmelse, og udvider det til at
indeholde såvel en udadrettet som en indadrettet dimension.25 Udfordringen for de unge er at blive et
selvstændigt fungerende individ i samfundet og at kunne indgå i sociale sammenhænge som sig selv.26
Rammesætningen, som gør det muligt at tænke læring og personlighedsudvikling sammen, udgøres
således af fire komponenter, to med fokus på kvalificeringsaspektet – den udadrettede og den indadrettede kvalificering – og to med fokus på selvbestemmelsesaspektet – den udadrettede og den indadrettede selvbestemmelse. De fire komponenter skal ses i en helhed og bidrager tilsammen til udvikling af
unges generelle tilværelseskompetence.

23 Mørch (2007), s. 41
24 Mørch (2007), s. 57
25 Tønnesvang (2002)
26 Ved at opdele den kvalificerede selvbestemmelse i en udadrettet og indadrettet del, tager Tønnesvang afsæt i
Klafkis dannelsesbegreb. Dannelse skal forstås som fortløbende processer af…”dobbeltsidige åbninger,
hvormed menes, at de på den materiale side åbner den ydre verdens almene kategoriale forhold for et menneske,
og på den formale side åbner dette menneske for en forståelse af den ydre verdens kategoriale sammenhænge.”
Tønnesvang (2002), s. 42
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Kvalificeret selvbestemmelse
Kvalificering

Selvbestemmelse

Udadrettethed

Faglig tilværelseskompetence
handler om basiskompetencer, hvad den
unge skal kunne forstå og vide noget om
for at kunne indgå i uddannelses-, arbejdsog kulturlivet.
Basiskompetencer kan være at læse, skrive
og regne, og det kan være generelle og
specifikke faglige kompetencer.

Social tilværelseskompetence
handler om elevens relationelle og sociale
kompetence, handlekompetence og demokratiske dannelse. Til denne kompetence
hører den unges evne til at indgå i og være
aktivt medbestemmende i sociale praksisfællesskaber.

Indadrettethed

Selvreferentiel
tilværelseskompetence
er den metakognitive kompetence til refleksion og selvrefleksion. Den handler om
selvvurdering i forhold til egne kompetencer og refleksioner over egne læreprocesser med henblik på at mestre nye opgaver
og udfordringer.

Fænomenologisk
tilværelseskompetence
handler om den unges integritet og subjektiveringsevne. Subjektivering er evnen til
frit og ufordrejet uden refleksiv distance at
være i kontakt med egne følelser og give
udtryk for og vælge og handle ud fra den,
man er. Denne kompetence ligger til grund
for at kunne forholde sig til og leve sig ind i
andres følelsesliv.

Figur 4

Alle fire kompetencer spiller sammen og påvirker hinanden gensidigt, og modellens indre vægge er
således alene analytiske.
Mange af de formelle og uformelle uddannelsessammenhænge, unge indgår i, fokuserer hovedsageligt
på de udadrettede dimensioner. Efterhånden indgår den indadrettede kvalificering, den selvreferentielle
tilværelseskompetence, i flere og flere uddannelser gennem et systematisk arbejde med refleksions- og
selvrefleksionsmetoder, som logbøger, portfolio, uddannelsesbøger og forløbsplaner. Det centrale her
er evnen til refleksivt og selvrefleksivt at vurdere sine faglige kompetencer, evner, talenter og færdigheder og læreprocesser.
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”Med den indadrettede kvalificering udvikles evnen til at træde bag om såvel den udadrettede kvalificering som den udadrettede selvbestemmelse og herfra forstå, hvorledes man
selv bliver (eller kan blive) medskaber af viden og politisk-etiske synsvinkler, samt hvorledes
man selv medkonstruerer forståelse i læringssituationers kommunikative udvekslinger.” 27

27 Tønnesvang (2002), s. 62
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Denne metalæring er ingen selvstændig læringsform, men skal altid ses i sammenhæng med læring
af noget konkret. I mentor/mentee-relationen handler den indadrettede kvalificering om at inddrage
mentee i formulering af egne behov i mentorskabet og af måder, mentorskabet skal organiseres på og
over tid udvikle sig. Denne dimension handler om løbende at evaluere, hvad og hvordan mentee lærer
og udvikler sig.
Det er ikke nok, at man med sit hoved kan reflektere over, hvordan man lærer, hvad man kan og gør, og
hvem man er. Den indadrettede selvbestemmelse er betinget af, hvorvidt man udvikler evnen til at være
i kontakt med egne følelser, og at man lærer at være åben overfor at forstå de dybereliggende bevæggrunde for og mønstre i ens væren og gøren. Den handler om at kunne bruge egne følelser som indre
rettesnor for det, man gør og vælger.
Det, den unge gør, er ikke nødvendigvis et udtryk for det, han/hun er. Den selvopfattelse, vi har og udtrykker via bl.a. den selvreferentielle tilværelseskompetence, er ikke nødvendigvis udtryk for hele vores
person. Den indadrettede selvbestemmelse handler om at kunne opleve og give udtryk for ”at være sig
selv”. Hvor den indadrettede kvalificering drejer sig om handleevne og identitet, drejer den indadrettede selvbestemmelse sig om integritet28 og subjektiveringsevne.29 Unge kan i nogle sammenhænge
være handleduelige og opleves som ”stærke”, uden at de i virkeligheden er livsstærke, hvilket indebærer, at de kan og har styrke til at kunne stå ved sig selv, vise sårbarhed, usikkerhed og svaghed og bede
om hjælp.
Kvalificeret selvbestemmelse udgør en ramme for mentors refleksioner og handlinger. Mentor må undersøge, hvilke betingelser de forskellige sammenhænge, mentee indgår i, muliggør udviklingen af disse
livskompetencer, og hvilke livskompetencer der ikke automatisk tilgodeses, og hvorvidt mentee evt. har
brug for at indgå i andre sammenhænge. Ligeledes må mentor forholde sig til, hvilke betingelser selve
mentorskabet byder den unge.

28 Integritet er oplevelsen af helhed og sammenhæng mellem indre og ydre ansvarlighed. Indre ansvarlighed er det
ansvar, det enkelte menneske har for sig selv og eget liv – det eksistentielle ansvar. Ydre ansvarlighed er ansvaret
i forhold til sociale og kulturelle værdier og værdisystemer (Juul og Jensen 2002)
29 Subjetiveringsevne er evnen til frit og ufordrejet uden refleksiv distance at være i kontakt med egne følelser
og give udtryk for og vælge og handle ud fra den, man er
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Refleksionsspørgsmål
Når målet for Pia fra casen (kapitel 2) er at udvikle kvalificeret selvbestemmelse, hvordan kan Lene så
direkte (selv) og indirekte (i et samarbejde med andre eksempelvis lærere og vejledere) støtte Pia i
udviklingen af de fire tilværelseskompetencer?
Slå ned på et bestemt tidspunkt i casen
• konkretiser de fire tilværelseskompetencer
– hvad skal Pia lære/udvikle i de sammenhænge, hun indgår i?
• hvilke tilværelseskompetencer ville I på det tidspunkt som mentorer fokusere på,
og hvordan ville I arbejde?

3.3

Relationer
Et barns udvikling er afhængig af de relationer, som barnet tilbydes. Det er gennem relationer, at barnet
skaber konkrete erfaringer om sig selv, om andre og om verden. På det grundlag udvikler barnet sit
private meningsunivers, sin identitet, sin evne til socialitet, og empati samt sine handlemønstre, og det
bliver grundlaget for den videre udvikling gennem ungdommen, voksendommen og alderdommen, med
mindre refleksion eller terapi gør noget for at ændre på den grundmatrix, som dannes tidligt i livet.
Mentorskabet er et relationelt forhold mellem mindst to personer, nemlig en mentee og en mentor.
Mentee er en udsat ung og mentor en ressourceefuld voksen. Det er den grundlæggende enhed i mentorskabet, og den kan til forveksling ligne den enhed, som barnet fødes ind i. Ligesom det nyfødte barn
ikke kan leve uden sine relationer, således kan den unge heller ikke udvikle sig uden betydningsfulde
andre, som den unge kan spejle sig i. Dette gælder i særlig grad de unge, der har manglet voksenkontakt
som børn, og de unge, der ikke har evnet at kode den verden af, som vedkommende skal klare sig indenfor og derfor heller ikke på egen hånd evner at blive helt integreret i.
Ziehe30 har således peget på, hvilke forhold han mener, der er af betydning, når de unge skal navigere i
verden for at finde ud af, hvad og hvem de er og gerne vil være. Han udpeger fire områder, som er afgørende for de unge. Han kalder det selv for de fire p’er:

30 Ziehe, Thomas (2004): ”Øer af intensitet i et hav af rutiner”, Forlaget Politisk Revy, s. 79-80
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• personer, altså voksenpersoner, som kan bidrage til den unges identitetsarbejde,
• pladser, hvor den unge får mulighed for at afprøve sig selv i nye roller,
• procedurer, der skal hjælpe i vanskelige overgange mellem forskellige systemer eller tilbud og endelig
• perspektiver, som skal hjælpe de unge til at se andet end det, som gruppen kan se.
Ziehe peger på, at de unge netop knytter sig til andre, der i høj grad ligner dem selv, hvorved muligheden for at finde andre sider af sig selv kan forsvinde. Det synes umiddelbart som en oplagt mulighed for
vores mentorer at gå ind og styrke disse fire områder al den stund, at mentorrelationen er bygget op
over den tætte en-til-en-relation. Og Ziehe peger netop på betydningen af, at voksne går ind og tilbyder
unge mulighed for alternative perspektiver end dem, der er umiddelbart tilgængelige i den unges nærmiljø. Sådanne perspektiveringer tages op igen under afsnittet om identitet.
Mentors opgave kan ses direkte ind i Ziehes fire p’er. De udsatte unge, som anbefales en mentor eller
selv vælger at få én, er netop unge, der har en svag eller slet ingen forældrekontakt. Deres mentor skal
ikke ind og være erstatningsforældre men den ansvarlige voksne, der skaber rum for alternative perspektiver for den unge.
Set i relation til casen i kapitel 2 kan man for det første sige, at Pias mentor Lene som en tæt voksenkontakt formår at vise Pia et billede af, hvordan en voksen kvinde kan være. Dette voksenbillede er væsentligt anderledes end moren, der er svagelig, undertrykt af manden og psykisk syg. Lene tilbyder Pia et
alternativt kvindebillede, som hun, der selv er godt på vej til at blive en voksen kvinde, kan identificere
sig med og på visse punkter imitere eller lære af i øvrigt. For det andet er Lene også den voksne, der
skaffer et job som sommervikar på det lokale plejecenter til Pia, så kun kan afprøve sin idé om på sigt
at uddanne sig til social- og sundhedsassistent. For det tredje er det Lene, der opdager, hvor dårligt Pia
har det i sin landbrugspraktik og får den afbrudt. Begrundelsen for et mentorskab er at støtte de unge
i at fastholde deres ungdomsuddannelse. Her gør Pias mentor det stik modsatte. Det er hende, der får
praktikforholdet afsluttet. Men vi kan af den videre fortælling forstå, at det var der brug for, hvis Pia
ikke psykisk skulle gå helt til grunde. Og afbrydelsen af denne ungdomsuddannelse bliver også starten
på et nyt og mere sikkert valg. Alt tyder på, at Pia vil gennemføre sin uddannelse til social- og sundhedsassistent. For det fjerde kan vi i casen læse, hvordan Pias mentor hjælper Pia til at holde fast i at starte
på det, som hun har lyst til, selvom familien (faren) ikke kan forstå eller støtte hendes valg. Man kan
sige, at faren har meget vanskeligt ved at se Pia, som hun ser sig selv. Han har selv valgt at bo på en
landbrugsejendom, og har nemt ved at se Pias valg af en landbrugslinje, men ikke ved at se, at det er ved
at ødelægge Pia. Lene bliver i denne situation den, der skaber et alternativt perspektiv for Pia.
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3.3.1 Relationens betydning
Vores måde at forstå os selv på er skabt gennem relationer til andre, og vi bliver på den måde gjort
afhængige af de relationer, vi indgår i. Jerome Bruner har bidraget med megen viden om barnets behov
for voksenrelationer. Det centrale begreb i hans forskning31 op gennem 1970’erne er ’joint attention’,
som på dansk er oversat til fælles opmærksomhed. Her viste han, hvordan barnet brugte den voksnes
anerkendelse til at erobre verden og til at danne selvforståelser. Når barnet formåede at skabe fælles
opmærksomhed med sin voksne, fik barnet en oplevelse af at blive genkendt, set, hørt og tillagt betydning. Bruners forskning omkring joint attention udviklede han i 1990’erne videre i sine teorier om uddannelse, her især om konstruktivistisk32 læring som et møde mellem bevidstheder. Bruner skriver, at børns
selvopfattelser distribueres, det vil sige dannes og opretholdes i social og kulturel praksis.
Vi indgår således i en interaktion med andre gennem de relationer, som mere eller mindre tilfældigt
er omkring os. De symbolske interaktionister33 introducerer begrebet den signifikante anden34 om de
betydningsfulde andre, som vi relaterer os til, og som får indflydelse på os gennem relationen. Det er
moren og faren, der starter processen i samspil med de nyfødte børn, men efterhånden som barnet
vokser op, kommer andre personer til, det være sig en børnehavepædagog eller en lærer, men det kan
altså også være en mentor, der af barnet eller den unge tildeles rollen som den signifikante anden, og
dermed får stor indflydelse på den udsatte unges egen selvforståelse. En mentor kan også selv tage
rollen som den, der er efterlignelsesværdig og derfor skal imiteres. På den måde kan mentor positionere
sin mentee i rollen som den, der har brug for en rollemodel og en at efterligne.
Evnen til at sætte sig i den andens sted kalder George Herbert Mead35 for rolleovertagelse. At overtage
en rolle kræver en grundlæggende evne til at kunne forudsige, hvordan den anden vil reagere på en
adfærd. Rolleovertagelsen sker i interaktion med den signifikante anden og den generaliserede anden.
Den generaliserede anden er et centralt begreb i Meads teori om selvet. Den generaliserede anden
henviser til det organiserede samfund eller den sociale gruppe, der giver individet sit eget selv. Individet
ser sig selv med det perspektiv, som opfattes hos den generaliserede anden – et perspektiv på, hvordan
man skal føle eller opføre sig. Den generaliserede anden skal opfattes som internaliserede normer, som
individet anvender i en given situation eller i den givne sociale sammenhæng.

31 Bruner, J. (1977)
32 Bruner, J. (1995)
33 Socialpsykologer fra 1950’erne, hvoraf den mest kendte i dag er Erving Goffman
34 De signifikante andre er mennesker, vi typisk holder af, lytter til, og som vi i mere eller mindre grad forsøger
at efterligne. De får således meget stor indflydelse på vores opbygning af selvforståelse og forestillingsverden
35 Mead (2005) (1934)
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Selvet er en kontinuerlig proces, en vekselvirkning mellem to faser: Jeg’et (subjekt) og Mig’et (objekt).
Jeg’et er det bevidste og selvreflekterende aspekt af selvet, mens Mig’et i udgangspunktet er socialt,
men har et individuelt aspekt. Opbygningen af Mig’et sker fra fødslen og fortsætter gennem hele livet.
Mig’et er foranderligt og derfor aldrig helt stabilt. Jeg’et er den kreative og fantasifulde del af selvet,
som kan foreslå nye handlemuligheder og skabe overraskelse.
Mead lægger vægt på Jeg’et af fire årsager:
1. Det skaber nyt i den sociale proces
2. Det er i Jeg’et, at de vigtigste værdier er lokaliseret
3. Jeg’et konstituerer noget, vi alle søger – realiseringen af selvet
4. Mead ser, at mennesker i traditionelle samfund er domineret af Mig’et, hvor mennesker i det moderne er domineret af Jeg’et. Selvets dannelse sker gennem en fortløbende proces, og nye biografiske erfaringer samt nye rolleovertagelsesmønstre vil ændres i mikset mellem Jeg’et og Mig’et og
dermed skabe mulighed for ændring af selvets konstitution. Der foregår en indre dialog mellem
Jeg’et og Mig’et, og samtalen mellem Jeg’et og Mig’et er Meads model for menneskelig tænkning og
den proces, som konstituerer selvet.
Flere forskere har bidraget med definitioner af, hvad en relation er, og blandt dem Øvreeide36, som
bliver inddraget her, fordi han i den Meadske ånd tager fat i den dobbelthed, der er mellem gruppens
evne til at fastholde det, der er, gennem Mig’et. Dette sker i et mere eller mindre fasttømret kommunikationsmønster, siger Øvreeide, og et sådant mønster har det med at genskabe og bekræfte sig selv –
naturligvis gennem kommunikation. Det er vigtigt at understrege, at mønsteret ikke gentages, fordi det
er særlig godt eller særlig udviklingsorienteret, men blot fordi det er fastlagt og blevet en vane. En tilpas
godkendt og accepteret form for emotionel udveksling med regler for kommunikation, som den aktuelle gruppe af personer har accepteret. I andre grupper gælder andre regler, hvor anderledes former
for emotionelle udvekslinger kan finde sted. Sådanne tanker understreger den direkte kobling mellem
kommunikationen og relationen. Det relationelle forhold kommer frem gennem både det nonverbale,
som består af ansigtsmimik, gestikulationer, blikretninger o.l., det paraverbale, der henviser til stemmeføring, intonation og smålyde som rystende stemme o.l., samt den verbale kommunikation, der dækker
alle de ytringer, ord og sætninger, der bliver sagt.

36 Øvreeide (2004)
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3.3.2 Interaktion og kommunikation
Kommunikation er således nøglen i den menneskelige udvikling, fordi vi først kan skabe os selv ved at
blive skabt – det vil sige set, mødt og anerkendt – af en anden. Daniel Stern37 har vist, hvordan barnet
allerede fra fødslen går i interaktion med omsorgsgiveren, og hvordan den voksne kan stimulere barnets
evne til interaktion ved at gå ind i barnets opmærksomhedsfelter. Gennem fælles fokus38 med barnet,
øjenkontakt og afventen til næste initiativ lærer barnet at tage flere initiativer. Det føler sig set og hørt,
og anerkendelsen stimulerer til yderligere aktivitet i en fortsat og ubrudt bane. Dette mønster betegnes
af den japansk-amerikanske kommunikationsforsker Muneo Yoshikawa39 som dobbeltsvingmodellen.
Her bliver kommunikationen en cirkulær proces uden begyndelse og afslutning. Det bliver til en uendelig
proces, hvor hver ny dialog kan sætte en tidligere dialog i et nyt perspektiv.

A

B

Figur 5. Dobbeltsvingsmodellen

I dobbeltsvingsmodellen indgår A og B i en social relation, hvor de både er afhængige og uafhængige
af hinanden. Denne gensidige forbundethed illustrerer Yoshikawa ved hjælp af uendelighedssymbolet,
og det bliver tydeligt for læseren, at de er hinandens forudsætninger og indgår i et dynamisk forhold.
Man aner muligvis en buddhistisk filosofi bag ved figuren, og Yoshikawa angiver selv i sin erkendelsesteoretiske redegørelse, at han både er påvirket heraf og også af Martin Buber. I Marte Meo Metoden40
arbejdes der ud fra samme forståelse, når fokus er på at se barnets initiativ, hvor kadencen hedder: Se
barnets initiativ, A, fælles fokus med barnet, fokus på barnet, afvent næste initiativ, B.

37 Stern (1991)
38 Bruges synonymt med fælles opmærksomhed eller joint attention
39 Bygger her på Iben Jensen (1998)
40 Maria Arts (2000), Grundbog, Aarts Production
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I denne metode bruges lemniskaten41 for at præsentere dialogens grundform, som alle børn skal træne,
og som er grundlaget for al videre kommunikation, socialt samvær og værdsættelse. Lemniskaten angiver, at grundformen er sammenhængende, og dialogen foregår mellem ligeværdige parter, der tager
taleture på skift – ”så er det min tur, så er det din tur, så er det min tur” osv.
Et andet perspektiv på kommunikation træder frem, hvis udgangspunktet bliver Batesonsgruppens42
kommunikationsteorier, der især interesserer sig for kommunikationens virkning. Kommunikation bliver
en information, der skaber den berømte forskel, der gør en forskel i denne tænkning. Når vi er sammen
med andre mennesker, kan vi ikke ikke-kommunikere, heller ikke selv om vi intet siger, for vi kommunikerer også nonverbalt med blikretninger og gestikulationer, mimik og lignende samt paraverbalt, hvor
tonelejet, kraften i stemmeføringen og dens slags kan give informationer om, hvordan et budskab skal
forstås. I enhver kommunikation, der altid foregår i relationer, optræder både en indholdsdimension og
en relationsdimension, og når vi taler om ansigt-til-ansigt kommunikation, foregår det altid i en kontekst.
Benedicte Madsen43 har studeret og udviklet Batesons kommunikationsteori, og hun sætter kommunikationsforholdet op i en trekant, som illustreret i figuren herunder.

C

Det fælles tredje
Sagen, emnet, indholdet

Indre monolog

Den ene

Indre monolog

A

Forhold

B

Den anden

Figur 6. Kommunikationstrekanten – indhold, forhold og kontekst

41 Synonymt med uendelighedssymbolet
42 Palo-Alto gruppens kommunikationsteori er første gang formuleret i 1967 af Paul Watzlawick, Don D. Jackson
og Janet B. Bavelas med en dedikation til Gregory Bateson ”Friend and Mentor”
43 Madsen (1985)
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Hun definerer kommunikation som udveksling af information, som for hende er det samme som udveksling af budskaber. Budskaber er meningsbærende enheder, der kan være nonverbale, paraverbale eller
verbale. De to første formidles analogt, mens det talte sprog er digitalt formidlet. Mennesker kommunikerer således på to kanaler samtidig, men det foregår sjældent bevidst. Meningsindholdet er indlejret
i en kontekst, som er med til at definere, hvad det er, vi taler om. Når A og B taler sammen, er der ingen
sikkerhed for, at de afkoder deres udveksling på samme måde. I sådan en udveksling er der ikke nogen
rigtig måde at forstå udvekslingen på, men meningen med budskabet findes i spændingsfeltet mellem
det afsendte budskab, det modtagne budskab og konteksten.
Da Lene fra casen i kapitel 2 i efteråret 2007 tager ud til den landmand, hvor Pia er i praktik, for at se
hende, er det på baggrund af uklare budskaber fra Pia om, at hun ikke har det godt. Lene har ikke spurgt
til hendes tilstand og kan derfor ikke vide, om hendes fornemmelser er rigtige. Pia har på sin side heller
ikke klaget over, hvor dårligt hun havde det, men budskabet gik alligevel igennem.
Når Pia holdt for mange pauser i deres mobilsamtaler, eller når hun talte meget sagte, så formidlede
hun paraverbalt sit budskab til Lene om, at hun ikke havde det godt. Når dertil måske kom, at hun ikke
tog sin mobil, når Lene ringede, så havde hun kommunikeret til Lene uden overhovedet at gøre noget.
Så kommunikation kan også være ikke at gøre noget. Den forskel, der kan tales om i sådan et tilfælde,
bliver da, at Lene havde en forventning om, at Pia ville tage telefonen. Ved ikke at gøre det, opfanger
Lene forskellen mellem det, hun forventer, og det, der sker (nemlig ingenting) som en information eller
et budskab om, at Pia ikke har det godt og heller ikke har lyst til at fortælle om, hvor dårligt hun trives i
den praktik, som skolen har skaffet hende ude hos en landmand.
Da Lene opsøger hende og landmanden, ser hun straks Pias information eller budskab om dårlig trivsel:
Tomme øjne, der stirrer ned i jorden, hængende skuldre og undvigende adfærd. Pia har ikke intentioner
om at kommunikere dette ud til Lene, men Lene kan læse Pias ubevidste budskaber.
Lene fører en indre dialog om, hvad hun skal gøre i situationen, og beslutter sig for at tale med landmanden om hans indtryk af praktikken. Verbalt spørger hun Pia, om de sammen skal gå over til landmanden
og spørge, om han giver en kop kaffe. Pia siger ingenting, men følger med Lene og kommunikerer dermed med sin adfærd. Pias indre dialog fortæller hende, at de kommer til at snakke om hendes praktik.
Hun kender efterhånden Lene så godt, at hun er klar over, at Lene vil bringe sagen op over for landmanden. Og det vil Pia gerne have, for hun kan ikke klare det på egen hånd, men hun vil helst heller ikke
fortsætte i praktikken. Derfor følger hun stille efter Lene op til gårdens køkken. Forholdet mellem Pia og
hendes mentor er så tæt, at de kan kommunikere uden ord. Pia føler sig lettet, og Lene mærker hendes
lettelse. Det gør samtalen med landmanden lettere.
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Det er godt for Pia, at hendes mentor forstår den stille måde at kommunikere på, men hvis Lene vil
hjælpe Pia til kvalificeret selvbestemmelse, så ville det være godt for Pia at arbejde mere bevidst og
kommunikativt klart om det, som hun oplever, og dermed opnå større relationskompetence.

3.3.3 Relationskompetence
Når en mentor skal tale med sin mentee om svære, konfliktfyldte ting, så kan det være godt at skabe
forskellige perspektiver på sagen, som kan lette stemningen, skyldfølelsen og angsten for igen at være
til besvær, være umulig og ikke slå til, sådan som man kan forestille sig, at Pia i casen kan føle det. Det
kan være totalt handlingslammende, hvis man bevæger sig i de samme tankemønstre hele tiden. Måske
kan Pia ikke selv få stoppet praktikopholdet af frygt for, hvordan faren vil reagere. Denne ene tanke kan
være tilstrækkelig til at fastholde hende et sted, hvor hun åbenlyst ikke kan trives. Det kan også være
en opgivende tanke om, hvad hun så skal give sig til, eller at hun nok slet ikke dur til noget som helst.
Uanset hvad det er, der blokerer, så skal Pia have hjælp til selv at handle på sin situation. Og det kan hun
få, hvis hendes mentor kender forskellige spørgeformer, der kan bryde det negative tankemønster, der
forhindrer hende i at handle.
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Herunder er fem forskellige perspektiver listet op på tilgange til samtalen mellem Pia og Lene.
Relativistiske
forholdemåder

Forskellige synsvinkler
• Defokusering/omdefinering
• Spørgsmål om forskelle
”Er det dig eller landmanden, der er mest ked af,
at du fastholder din praktikplads, selv om du slet ikke trives med jobbet?”

Samarbejdende
forholdemåder

Perspektivbevidsthed
• Den andens perspektiv
• Observatørspørgsmål
”Hvordan tror du, at landmanden vil se på,
at du og jeg taler om at afbryde din praktikperiode?”

Undersøgende
forholdemåder

Nysgerrighed
• Cirkulær forbundethed
• Sammenhængssøgende spørgsmål
”Hvis du stopper i din praktik, bliver din far måske vred på dig
og vil have, at du skal fortsætte. Vil hans vrede være værre
end den mistrivsel, som du føler herude på gården?”

Anerkendende
forholdemåder

Mulighedsorientering
• Succeser og potentialer
• Undtagelsesspørgsmål
”Er der tidspunkter, hvor du er glad eller kan glæde dig over noget
midt i al din sorg over landmandslivet?”

Fortællende
forholdemåder

Forskellige historier
• Samskabelse, co-konstruktion
• Historieudviklende spørgsmål
”Hvordan ville du beskrive en pige på din egen alder, som klarede at forlade
en landmandsuddannelse og alligevel fik startet på en anden ungdomsuddannelse?”

Figur 7. Nye rammer for og historier om fremtidsudsigterne44

44 Inspireret af Løw (2002), s. 98
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3.3.4 Relationens magtdimensioner
En del af konteksten i enhver samtale er magtforholdet i relationen. Grundlæggende kan man sige, at
i den mentorrelation, hvor en udsat ung skal støttes af en ressourcefuld voksen, er relationen stærkt
asymmetrisk. Det medfører, at den voksne kan få al magten, og den unge kan læne sig tilbage og
overlade alle de vanskelige situationer til mentoren. Men det lærer den unge ikke meget af, og derfor
skal mentor kunne forvalte den magt, som er i forholdet. Og han/hun skal tale om den med sin mentee,
så også han/hun lærer at finde ud af at forvalte magt. I Pias tilfælde kan vi læse, at hendes far er meget
autoritær og ikke holder sig tilbage fra voldelige opdragelsesmetoder. Pia er altså ikke vant til at forvalte
magt. Hun har ikke haft nogen magt at forvalte, og hun har muligvis lært at holde mund og finde sig i
meget, fordi modstand bare ville gøre det hele meget værre. Lene, der er Pias mentor, må derfor være
den, der hjælper Pia til at se, hvordan man kan omgås voksne på en mere demokratisk måde, hvor både
ung og voksen kan gøre sig gældende gennem dialog.
Magtaspekter er et overset fænomen i meget dansk litteratur om vejledning og andre hjælpestrategier.
I coachlitteraturen derimod skrives meget om forvaltning af magten. Især når det drejer sig om ledelsesbaseret coaching. Når en leder skal coache en medarbejder, kan der være interesser på spil, som lederen
skal være særlig opmærksom på. Lederen har ledelsesretten, og det er den, der kan komme på tværs af
coachingen. Fokuspersonen kan føle sig presset til at gøre noget, som hun ikke vil gøre af egen fri vilje,
men fordi det er lederen, der coacher hende, så siger hun ikke noget.
På samme måde forholder det sig med de unge. De kan også holde meget tilbage af frygt for, at mentor
forlader dem igen, eller af frygt for at blive afstraffet på anden vis.
Af figuren45 herunder ses, hvordan tre måder at forvalte magt på etablerer tre forskellige samtalerum.
For mange hjælpere er der et ønske om at etablere et magtfrit rum. Men som det ses, så bliver konsekvenserne, at coachen skal være neutral og udelukkende faciliterende – det gælder også for mentoren,
hvis vi overfører dette skema til mentorsamtaler, og det kan fint lade sig gøre.
Og det går ikke, hvis den mentee, man er mentor for, har så massive problemstillinger, som det er tilfældet med Pia. Det ville også være svært at distancere sig fra de forpligtelser, som mentor har i forhold til
den organisation, der aflønner mentor for at fastholde unge i ungdomsuddannelserne.

45 Haslebo og Schnoor (2007)
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I Pias tilfælde ville den magtbaserede samtaleform være særdeles bekendt, så hun ville formentlig ikke
gøre vrøvl over den. Men hensigten med mentorskabet er at give Pia kvalificeret selvbestemmelse, og
derfor er der ingen vej uden om, at mentor sammen med mentee reflekterer over voksnes forpligtelser
og unges ditto. Den magtreflekterede samtaleform vil være den, der vil styrke Pia, men det vil også være
den, som en mentor hele tiden skal være bevidst om at indøve. For magt er meget usynlig på vore breddegrader. Vi taler ikke meget om den, og vi lader oftest som om, den er ikke-eksisterende. Men magten
kan være produktiv, og refleksioner over den vil gøre relationen meget stærkere og sundere.

Magtbaseret

Magtfrit

Magtreflekteret

Magtform

Traditionel

Traditionel (moderne)

Moderne (traditionel)

Magtens plads

Holdes inde

Holdes ude

Et vilkår (holdes ude)

Udgangspunktet

Fastlæggelse af mål

Udforskning af
forskellige veje

Moralsk stillingtagen
til egne identiteter

Formål

Effektiv opgaveløsning

Metalæring

Alternative fortællinger

Relation

Voksen-barn

Mentor-mentee

Mentor-mentee

Mentors rolle

Aktiv medvirken i problemløsningen

Neutral faciliterende

Samskabende

Sammenhæng med
andre former for praksis

Integreret i

Adskilt fra

Adskilt fra

Forhold til aftaler
og kontrakter

Accept

Distance

Refleksiv kritik

Primære domæne

Produktionens domæne

Refleksionens domæne

Etikkens domæne

Figur 8. Magtbaserede, magtfri og magtreflekterede samtaler
– tre forskellige socialkonstruktionistiske positioner i forhold til mentorskabers virke
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Refleksionsspørgsmål
Kig på casen Pia og find en situation, hvor du mener
at Pia havde brug for en stærkere relation til Lene, der er hendes mentor.
• Beskriv situationen
• Hvordan kan du forestille dig, at Lene kunne have handlet i stedet for?
• Forklar ud fra Meads Jeg og Mig, hvordan Lene kunne have styrket Pias selvværd?
Find situationer, hvor Lene går ind i en relationel dialog med Pia, der minder om lemniskaten?
Lav et lille rollespil, hvor den ene er Lene og den anden Pia. Prøv de fem forskellige samtaleformer af
ved at konstruere spørgsmål, der kan relatere sig til en situation, som Pia har været udsat for,
og som hun kunne have glæde af at snakke med sin mentor om.
• Hvilke spørgsmål falder dig svært at konstruere?
• Hvilke spørgsmål får flest refleksioner i gang?
Giv en god grund til at holde fast i mentorsamtalerne som
• Magtfrie samtaler
• Magtbaserede samtaler
• Magtreflekterede samtaler
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3.4

Anerkendelse
Med reference til forrige afsnit om relationer skal psykologiprofessor Anne-Lise Løvlie Schibbyes46 teori
om anerkendelse kort introduceres her. Hendes nøglebegreber er anerkendelse og erkendelse, som
er dialektisk forbundne – altså ingen anerkendelse uden erkendelse. Dermed pointeres, at såvel anerkendelse som erkendelse grundlæggende skabes i relationer. Med baggrund i socialpsykologen Mead,
som allerede er præsenteret, har Schibbye udviklet en relationsteori ud fra begreberne anerkendelse
og dialektik. For hende står det helt centralt, at enhver relation altid vil være i dialektisk proces med
vekselvirkning mellem de involverede parter. Mennesket er derfor ikke forudsigeligt og udvikler sig ikke
lineært men relationært – snart med den ene og snart med den anden relation. Hvis man skal forstå et
individ, må man derfor fokusere på relationer og sammenhænge, og man kan ikke forstå den ene side
uafhængigt af den anden.Schibbye gør rede for, at det ikke er enkelt og entydigt at definere anerkendelse. Begrebet stammer fra filosoffen Hegel47, og gensidig anerkendelse viser hen til, at begge parter i
relationen kan tage hinandens synspunkter og bytte perspektiv. At begge parter kan gå ind i hinandens
oplevelser og se, hvordan verden ser ud set med den andens øjne. For at kunne anerkende andre, må
man være i kontakt med sin egen subjektivitet. Schibbye mener, at anerkendelse er en livsholdning.
Dr. Pæd. Berit Bae48 har iagttaget børn i daginstitutioner gennem Schibbyes optik. Hun fandt frem til fire
punkter, som var afgørende for anerkendelse. For det første forståelse og indlevelse ved at kunne leve
sig ind i den andens oplevelse og forstå hvilke følelser, mening og intention, den anden havde i situationen. Det forudsætter aktiv lytning til såvel den nonverbale som den paraverbale og verbale kommunikation. Det andet punkt, som anerkendelsen kræver, er bekræftelse. At bekræfte vil sige at give kraft
til den andens oplevelse, så den bliver mere tydelig for vedkommende. At spejle den andens oplevelse
og følelse, så han eller hun for alvor kan mærke, hvad det er, han/hun føler eller tænker, siger eller gør.
Bae pointerer, at det er meget let at komme til at vurdere, f.eks. rose, i stedet for at se og bekræfte. For
det tredje må man være åben og turde give slip på kontrollen i situationen. At være åben overfor det,
den anden er optaget af, selvom det kan betyde, at situationen eller relationen tager en anden drejning
end det, man havde forestillet sig. Og som det fjerde og sidste punkt fremhæver Bae ligesom Schibbye
selvrefleksion og afgrænsning. Man skal altså kunne reflektere over sig selv og sine handlinger, hvis man
skal kunne anerkende og forholde sig til den anden i relationen. Anerkendelse som beskrevet i disse fire
punkter er central i relationen i forhold til den enkeltes udvikling af selvoplevelse og selvagtelse (positiv
selvvurdering).

46 Schibbye (2005)
47 Hegel (2005)
48 Bae, Berit (1996)
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Anerkendelse er blevet et af senmodernitetens og det postmodernes betydeligste begreber. Et citat af
Markell49 understreger dette:
”På et niveau er der ingen grund til at benægte det faktum, at enhver form for anerkendelse
giver livet dybde og kontinuitet, da en verden, hvor der ikke eksisterer anerkendelsesvejvisere, ville betyde det samme som fraværet af identitet og sikkerhed. På et andet niveau er
det samtidigt tydeligt, at en lang række anerkendelsesrelationer er med til at opretholde
uretfærdige og undertrykkende forhold. Med andre ord, hvis anerkendelsen gør verden
forståelig, så gør den det ofte ved at stratificere, kategorisere og underordne nogle frem for
andre.”

Vi er enige med Markell i, at anerkendelse er helt nødvendigt for identitetsudviklingen og for følelsen
af sikkerhed. Men vi har også fået øje på Markells anden pointe om, at anerkendelse er skævt fordelt i
vores samfund. Så behovet for anerkendelse skaber social uretfærdighed. Der er netop mange udsatte
unge mennesker, der lider under mangelen på anerkendelse, for hvem blot det at få en mentor kan
være afgørende, netop fordi en anerkendende relation er en given ting i forholdet. Mentorskabet er
et anerkendende forhold eller en anerkendende relation, som kaster nyt solidarisk lys på såvel mentee
som mentor. Mentee gives nye muligheder for at udvikle autenticitet gennem den anerkendelse, som
gives af mentor. Og mentors identitet styrkes som den, der kan give en ung nyt mod på tilværelsen. Man
kunne også sige, at mentors anerkendelses-kapital i mere ’Bourdieusk’ forstand styrkes, og med det
styrkes også hans/hendes samfundsmæssige autoritet og magt.
Hvis et ungt menneske skal holde fast i sin identitet skal vedkommende bekræftes i, at andre også ser
ham på den måde, som han opfatter sig selv. Sociologen Honneth, hvis teorier om anerkendelse, som
også er inspireret af Hegel50, går fint i spænd med pointen om, at mentor skal bidrage til udvikling af den
udsatte unges identitet. Se mere herom senere i dette kapitel.
Mange udsatte unge med svag voksenkontakt (målgruppen for mentorordninger) lider netop under
manglen på voksne, der kan bekræfte deres kompetencer og livsduelighed og udvikle deres værdihorisont. Deres selvrefleksioner kommer derfor ureflekteret til at genspejle de fortolkninger af deres praksis, som netop understreger deres uformåenhed, at de ikke kan holde fast i en ungdomsuddannelse, at
de er småkriminelle, eller hvad der ellers er i spil, når man får en mentor. Med en mentor ved hånden
kunne det tænkes, at identiteten meget langsomt kan ændre sig til en ressourcefyldt selvkonstruktion.
Men det kræver naturligvis, at mentor er opmærksom på, at det netop er det, der er i spil.

49 Markell, Patchen (2003), professor ved Harvard Universitet, her citeret fra Rasmus Willig, adjunkt på RUC
50 Hegel (2005)
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Honneths anerkendelsesteori bygger på Hegels forståelse. Om dette skriver Honneth51:
”Individer kan kun blive medlemmer af samfundet ved at de, via oplevelsen af gensidig anerkendelse, kan udvikle en bevidsthed om, hvorledes rettigheder (…) og pligter er gensidigt
forbundne.”

Honneth går videre med sit syn på, hvordan anerkendelsen er tostrenget, idet han fremhæver, at alle
individer i et samfund må rette sig efter de normative idéer om, hvordan man er mod andre og tage dem
til sig som sine egne, men at betingelsen er, at det skal være tilladt og muligt at udfolde den individuelle
udvikling af de positive relationer til selvet.52
Vi ser således, at Honneth som Taylor ser et paradoks mellem individ og samfund, som kun kan opløses,
hvis såvel samfund som individ har deres opmærksomhed rettet mod og udfører anerkendende handlinger. For ham er det selve nøglen til inklusionen i samfundet.
Honneth arbejder med tre former for anerkendelsessfærer, der skaber hver sin form for styrkelse af
selvet. Det er for det første privatsfæren, sådan som vi kender den fra familielivet og venskaber. For
det andet den retslige sfære og for det tredje den solidariske sfære, som dækker kulturelle, politiske og
arbejdsmæssige fællesskaber. Med hver form for anerkendelse følger forhold til individet selv. Ved den
første, som ofte kaldes kærlighedens sfære udløses selvtillid, som er den fundamentale grundforudsætning for subjektet. Den anden skaber almen agtelse, der gives i form af rettigheder, en selvagtelse som
borger, og endelig udløser solidariteten selvværdsættelse i en social sammenhæng, hvor fælles værdier
og normer deles og danner grundlæggende selvværd hos subjektet som den tredje anerkendelsessfære.
Det er vigtigt at understrege, at denne opdeling i de tre sfærer er en teoretisk analytisk konstruktion fra
Honneths side. I den daglige praksis er sfærerne komplekst bundet sammen og filtret ind i hinanden og
kan ikke skilles ad. Alligevel vil vi også beskrive dem adskilt for at kaste lys over mentorskabets mulighedsbetingelser.

51 Honneth, Axel (2002), s. 501
52 Willig (2007)
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Honneth ved godt selv, at den første anerkendelsesform adskiller sig fra de andre to, men han mener
alligevel, at den har så stor en betydning, at den må ind som en af sfærerne. Det gør han, fordi det
er den første intersubjektive forbindelse, vi kommer ud for, og den handler om at være i et gensidigt
afhængighedsforhold af emotionel støtte. Det er grundlæggende for os alle. Kærlighedsforholdet, først
mellem barn og en betydningsfuld anden, senere mellem familiemedlemmer, far, mor, søskende, tanter
og andre og mellem venner og ægtefæller, er specielt, fordi det foregår i symmetriske relationer, hvor
subjektet kan etablere en fortrolighed med sine ressourcer, indstillinger og værdier og se dem blive
modtaget og anerkendt.
Ligesom den vellykkede relation mellem forældre og barn udgør forudsætningen for at træde ud i en
konfliktfyldt verden, bliver venskabet og familien en forlængelse og en udvidelse af anerkendelsesforholdet, der vedligeholder den fundamentale selvtillid. Ifølge Honneth er kærlighed og venskab forudsætningen for den emotionelle anerkendelse, der sætter subjektet i stand til at udtrykke sig selv og agte
sig som én, der kan deltage i såvel nære fællesskaber som samfundsmæssige forhold.
Den anden anerkendelsesform handler om at være lige for loven, og dermed at være én, som handler
moralsk. Gennem de universelle rettigheder, der gives alle medlemmer af samfundet, er vi i stand til at
få selvrespekt eller agtelse for os selv som et ligeværdigt medlem af samfundet blandt andre. Vi skal
være anerkendt som autonomt handlende retssubjekter.
Den tredje form for anerkendelse sker via relationen til gruppen, fællesskabet eller samfundet gennem
positivt engagement og deltagelse i det situerede fællesskab, som kan producere anerkendelse. Det er
via fællesskabet, at vi kan anerkendes for at være den særlige person med de særlige kendetegn, som
fællesskabet har brug for og derfor anerkender. Det vil sige, at vi indgår i gruppens eller samfundets
solidaritet, og yder det positive til gruppen, der gør, at gruppen, fællesskabet eller samfundet organiseres eller reorganiseres. Vi bliver på denne måde anerkendt for vores specielle evner, særlige kvaliteter
og bidrag, der er med til at producere samfundet. Det er dette, der giver oplevelsen af selvværd som
medlem af et solidarisk fællesskab.
Solidaritet er hos Honneth både en emotionel og fornuftsbaseret kategori, fordi den fungerer regulerende i interpersonelle forhold og som et følelsesmæssigt bånd af identifikation og samhørighed. Kærligheden derimod er udelukkende en emotionel form for anerkendelse, og rettighederne kun udtryk for
et strikt kognitivt regelsystem og altså styret af fornuften. Anerkendes individet ikke, eller er det ude af
stand til at få følelsesmæssig støtte, kognitiv respekt og social agtelse, risikerer det at miste det positive
forhold til sig selv ved manglende eller tilbageholdt anerkendelse, men også ved en række korresponderende krænkelsesformer.
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Mens anerkendelsessfærerne er kendetegnet ved normative forestillinger om det gode liv, så er krænkelsesformerne negative procedurer, hvor moralen artikuleres gennem negative subjektive oplevelser.
Krænkelserne udgør ifølge Honneth den moralske grammatik. I primærrelationerne kan fysisk mishandling, voldtægt og tortur ses som eksempler på krænkelser, der forvolder skade på den fysiske integritet
og den grundlæggende selvtillid. Hvis den moralske ansvarlighed som rettighedsbærer ignoreres, så
lider selvagtelsen stor skade. Eksempler kan være diskrimination af hele grupper i et juridisk system. I
det kulturelle værdifællesskab er de moralske uretfærdigheder repræsenteret ved de tilfælde, hvor en
eller flere personer bliver ydmyget, krænket eller misagtet på en sådan måde, at deres færdigheder og
evner ikke længere nyder nogen anerkendelse. Eksempler på sådanne krænkelser kan spænde fra ikke
at blive hilst på til ekstreme former for stigma, og der er ingen grænser for, hvad der kan karakteriseres
som krænkelser.
Honneth sammenfatter mere præcist sin teori i nedenstående skema over de sociale anerkendelsesforholds struktur.53
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53 Honneth, Axel (2006), s. 174
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Refleksionsspørgsmål
Find nogle situationer fra Pias liv, hvor hun viser, at hun har brug for anerkendelse.
Får hun altid den anerkendelse, hun har brug for gennem sin mentorrelation?
• Find eksempler på, at hun får anerkendelse set ud fra Berit Baes optik
• Find situationer, hvor Pia anerkendes ud fra en af Honneths tre sfærer
• Find eventuelle eksempler på, at Pia krænkes set gennem Honneths optik
• Find eksempler på, at hun ikke får den anerkendelse i mentorskabet, som hun har brug for.
Mener du, at mentorskabet kan og skal producere den grundlæggende anerkendelse,
der hviler på kærlighed?

53

3.5

Et selvpsykologisk perspektiv på mentorskabet
Selvpsykologien kan bidrage til forståelsen af, hvad der er på spil i mødet mellem mentor og mentee,
hvad der foregår i såvel mentor som mentee og ikke mindst, hvilken betydning mentor har i forhold til
mentees læreprocesser. Teorien giver et bud på et psykologisk fundament for læring, hvor læreprocesser fokuserer på udvikling af tilværelseskompetencer med henblik på, at unge opnår kvalificeret selvbestemmelse, og hvor læring forstås som processer, der foregår i et aktivt samspil i en social kontekst.
Tønnesvang har videreudviklet Kohuts teori om selvpsykologien og bragt den ind i en pædagogisk sammenhæng.54 I en selvpsykologisk forståelsesramme har vi brug for hinanden som medspillende modspillere livet igennem. Vi er hinandens selvobjekter, og vi udgør for hinanden den psykologisk-eksistentielle
næring eller ilt, der skal til, for at vores livsudfoldelse kan lykkes.
”At være selvobjekt betyder, at man ved sin måde at være og forholde sig på kommer til at
udgøre en indvendig forbundet eksistentiel forlængelse af en andens selv, forstået på den
måde, at man på nogle væsentlige psykologiske områder understøtter, opløfter og hjælper
selvets udvikling på vej.” 55

Selvet retter sig i dets udvikling mod personer, det kan spejle sig i. Det har derfor betydning for den
unges læreprocesser, at det oplever, at der er voksne, der stiller sig til rådighed som selvobjekter.
Selvet har fire grundkonstituenter eller rettetheder, og for at udvikle disse kerneområder har selvet
brug for ”emotionelt tilgængelige og optimalt frustrerende selvobjekter.” 56 (se figur 9)
Mentee har altså brug for mentor som tilgængeligt selvobjekt. Det fordrer en indsigt hos mentor i de dynamikker, der er på spil i den unge og i mødet mellem mentee og mentor. Mentor må gøre sig psykologiske refleksioner og i lyset af de unges rettetheder prøve at forstå, hvad der er den unges bevæggrunde
for at handle, som han/hun gør. Mentor må være nysgerrigt undersøgende i forhold til, hvad der foregår
i den unges mentale univers, hvordan den unge forstår og oplever sig selv, og den han/hun er, og hvilken
rolle og betydning mentor spiller i den forbindelse, for at mentor kan blive klogere på, hvad han/hun
som mentor skal gøre for at støtte den unge videre i sin læreproces.

54 Tønnes Hansen (1997 a) og Tønnesvang (2002)
55 Tønnes Hansen (1997 a), s. 55
56 Tønnes Hansen (1997), s. 55
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3.5.1 Selvet og dets selvobjekter
                      Udfordrende selvobjekter

                                                                                                                   Mestring/reflektion

                                     Spejlende                                   Selvhævdelse/                        Betydningsrettethed/                 Betydningsbærende
                                   selvobjekter                               selvfremstilling                                 idealisering                                   selvobjekter

                                                                                                                Samhørighedsskabende
                                                                                                                           selvobjekter
                                                                                                                Samhørighedsskabende
                                                                                                                           selvobjekter

Figur 9. Selvet og dets selvobjekter57

De fire rettetheder er i virkelighedens verden vævet ind i hinanden.
Rettetheden mod mestring og refleksion er et udtryk for vore bestræbelser mod at udvikle og omsætte
evner, talenter og færdigheder i forsøg på at beherske forhold i den naturlige, den sociale og den personlige verden. Udviklingsopgaven består dels i udviklingen af den unges kognitive kompetencer, så hun
bliver i stand til at forholde sig kritisk refleksivt til sig selv og egne problemstillinger, dels i udviklingen af
handlekompetence, så hun bliver i stand til at omsætte det lærte i praksis.

57 Efter Jan Tønnesvang (2002)
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Det udfordrende selvobjekt udfordrer derfor selvets bestræbelser som en medspillende modspiller. Den
unge har brug for på den ene side at mestre faglige og sociale situationer og på den anden side at blive
udfordret for at udvikle sine kompetencer. Mentor må som selvobjekt være opmærksom på at stille den
unge tilpas udfordrende opgaver og overveje, hvordan den unge lærer bedst.
Rettetheden mod selvhævdelse og selvfremstilling udtrykkes i ønsket eller behovet om at hævde sin egen
individualitet og give udtryk for den, man er. Den unge har brug for at blive set, hørt og anerkendt, som
den hun er. For at udvikle denne rettethed har den unge brug for empatisk spejlende selvobjekter, hvis
opgave er at se den unge, som den hun er. Selvobjektet anerkender den unge og hendes følelser og oplevelser og tager del heri, men har samtidig tanker og følelser om den unge ud fra eget perspektiv. For
mentor som selvobjekt er opgaven og udfordringen at kunne spejle den unge empatisk og lade hende
komme til udtryk som sig selv uden dermed at acceptere alt, hvad den unge gør. Den unge skal anerkendes og forstås, men samtidig frustreres optimalt, så hun trinvist udvikler evnen til selvanerkendelse og
selvomsorg.
Rettetheden mod betydningsdannelse og idealisering er den form for rettethed, vi har mod betydningsbærende andre. Selvet har brug for at skabe mening og værdi og gør det i form af at orientere sig imod
f.eks. forbilleder og kulturelle værdier. Selvet har brug for andre som værdisættende livsvejledere. Den
unge har behov for nogen eller noget at rette sig imod som rollemodel eller forbillede. Denne rettethed
modsvares af det betydningsbærende selvobjekt, hvis opgave er at tilbyde sig som det gode eksempel for
den unge. Det betydningsbærende selvobjekt giver den unge noget at orientere sig efter i tilværelsen og
åbner verden for den unge via sin egen måde at gebærde sig på i livet. Som selvobjekt viser mentor den
unge, hvordan livet også kan leves. Gennem sin måde at forvalte sit liv på, ved at give udtryk for sin egen
begejstring og sit eget engagement og ved at være tydelig om egne og fællesskabets værdier – om hvad
der er rigtigt og forkert, smukt og grimt – bliver mentor en retningsviser for den unge.
Rettetheden mod samhørighed og fællesskab ytrer sig som bestræbelser på at forbinde sig og skabe bånd
af tilknytning. Den er oplevelsen af fællesskab og forbundethed med mennesker af samme slags som
én selv. Det handler om for den unge at være sammen med ligesindede og at være en del af et fællesskab. Modsvaret til denne rettethed er det samhørighedsskabende selvobjekt, med hvilket man oplever
et ligeværdigt og gensidigt samvær. Mange udsatte unge er ensomme og oplever sig isolerede. Mentors
opgave som selvobjekt er at have øje for, at den unge kommer til at indgå i fællesskaber med ligesindede andre unge. Mentor må sammen med andre voksne være med til at skabe betingelser, så unge får
mulighed for at indgå i og blive en del af de fællesskaber, der er i uddannelsen eller der, hvor de færdes.
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Refleksionsspørgsmål
• Overvej, hvorvidt Lene i casen (kapitel 2) for at støtte Pia i sin udvikling frem imod kvalificeret selvbestemmelse kunne være tilgængelig som medspillende modspiller for Pia på andre måder, end hun er.
• Hvordan kan en mentor støtte unge i deres rettethed mod samhørighed og fællesskabsdannelse?

3.6

Identitet
Der findes formentlig to grundopfattelser af menneskelig identitetsdannelse. Nogle tager afsæt i en
forestilling om, at identitet skal opdages og realiseres, som om det enkelte menneske kan finde noget
inde i sig selv, der allerede eksisterer forud for denne søgen, og som er udtryk for realisering af en sand
identitet eller et sandt selv.
Andre opfatter identitet som noget, der skabes via individets mere eller mindre frie, eventuelt tilfældige
valg mellem en række – for nogen overvældende mange – muligheder. Her betragtes identitet altså ikke
som en form for indre kerne eller essens, men som en social konstruktion. Følgende tabel kan vise noget
af den mangfoldighed, der findes indenfor identitetsforståelsen58:

58 Jørgensen (2008), s. 34
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Menneskelig identitet opfattet som

Centrale repræsentanter

En indre psykisk struktur

Erikson, Marcia, Kernberg

En subjektiv oplevelse, en fornemmelse af sammenhæng

Erikson

En personlig konstruktion,
knyttet til informationsprocesser og kognitive skemaer

Berzonsky

En social konstruktion,
knyttet til herskende sociale diskurser og tilgængelige identitetsudkast

Gergen

En dramaturgisk effekt,
knyttet til menneskets forsøg på at ’sælge’ et bestemt billede af selvet

Goffman

En fortælling, et narrativ

McAdams, Giddens, White

Et eksistentielt projekt

Bilsker

En indre kerne, der skal realiseres

Waterman

Der er i de seneste år sat fokus på identitet, og det sker også her i en erkendelse af, at mentorer ofte
støtter de unge mentees identitetsopfattelser, men i grunden er usikre på, hvad identiteten egentlig er
for en størrelse. Og som nævnt er der mange forståelser af, hvad identitet er.59
Den menneskelige identitet ligger i grænseområdet mellem det enkelte individ og samtidskulturen, mellem individualpsykologien og sociologien. Identitetsbegrebets fader, Erik H. Erikson60 taler henholdsvis
om en indre eller personlig identitet og en kulturel identitet eller gruppeidentitet.

59 Hall & du Gay (1996)
60 Erikson (1968)
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Herunder er gengivet en skitse af, hvordan forholdet kan ses mellem personlighed, identitet, interpersonelle samspil og samtidskulturen61:

Samtidskultur
Sociale institutioner
Social konstruktion af
social realitet og
forandringskraft

Socialisering
Social kontrol
Interpersonelle samspil

Præsentation af
Socialisering og
                                     selvbillede                                                                                                                                                      internalisering
Identitet
Integration
Syntesering
Personlighed
Biologi
Egen krop

Figur 10. Identitet mellem personlighed og samfund

61 Cote & Levine (2002), s. 7

59

Af figuren fremgår det, at identiteten dannes i samspil med såvel de indre personlighedstræk, som de
ydre samtidskulturelle strømninger og samvær med andre.
Vi er udstyret med en krop og en biologisk måde at være til i verden på. Det er vores personlighed, og
den spiller en rolle for den identitet, vi kan opbygge. Ifølge skitsen syntetiseres eller integreres disse
personlige karakteristika i identiteten. Identiteten kan ligeledes påvirke kroppen – f.eks. ved at leve op
til forskellige livsstile, der påvirker fysikken.
Identiteten skabes endvidere i samspillet med andre mennesker i relationelle forhold. Dels sker der det,
at forskellige former for identitet kan afprøves i forskellige grupper, men grupperne kan også fastlåse
ens identitet med kravet om at følge gruppens normer.
Gennem menneskets liv kommer der mange bidrag fra netop det interpersonelle niveau til identiteten, startende med spædbarnets interaktion med de nære omsorgspersoner. Således mener Stern62,
at spædbarnet allerede i det første leveår udvikler et kerneselv adskilt fra andre, som får barnet til at
opleve, at det selv mestrer forskellige ting, som giver barnet en fornemmelse af sin egen handlekraft,
effektivitet og kontinuitet i tid. Så både interpersonelle relationer og samfund bidrager til barnets selvudvikling, men også til at udøve social kontrol og socialisering. Rigtig meget af det bliver i al ubemærkethed internaliseret i identiteten, og personen skal have hjælp til at eksternalisere det igen.
Carsten Rene Jørgensen skriver i sin bog om identitet, at hans udgangspunkt er, at identitet er en relationel størrelse i den forstand, at identiteten konstitueres, udvikles og udfoldes i et vedvarende samspil
mellem det enkelte individ og omverdenen i bred forstand. På den baggrund opstiller han tre eller fire
afgrænsede niveauer i menneskets identitet:

62 Stern (1995)
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3.6.1 Jeg-identitet
• Fornemmelse af, hvem jeg er og eventuelt hvorfor
(sensitiv overfor afvisning pga. mange afvisninger tidligere)
• Fornemmelse af egne behov og grænser
(har brug for tid til refleksion, inden jeg træffer afgørelser)

3.6.2 Personlig identitet
• Politisk overbevisning
(jeg er tilhænger af, at mennesker må tage ansvar for deres eget liv)
• Bevidst valgt livsstil
(jeg er en urbant orienteret person, der så vidt muligt spiser økologisk)

3.6.3 Social identitet
• Roller man indtager eller spiller i sociale sammenhænge
(jeg er en dygtig og engageret elev)
• Billede man ønsker, at andre skal have af én.
(jeg er en tolerant person, der er åben over for nye tendenser og påvirkninger)

3.6.4 Kollektiv identitet
• Religiøs identitet (jeg er kultur-kristen)
• Etnisk identitet (jeg er jøde)
• National identitet (jeg er dansker)
• Kosmopolitisk identitet (jeg er europæer)
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Den britiske sociolog Anthony Giddens har beskrevet det moderne menneskes identitet eller selvidentitet som noget, man aldrig bliver færdig med at udvikle. Hvor man tidligere var ’født til’ en bestemt
identitet, er den i dag i langt højere grad personens eget ansvar.
Det moderne menneskes livssituation er oftere kendetegnet af usikkerhed, tvivl og valgsituationer og
derfor den livslange identitetsudvikling. Identiteten er ifølge Giddens baseret på en ’ontologisk sikkerhed’, der har som opgave at afskærme mod angst og frygt. Den etableres tidligt i menneskets liv og er
en forudsætning for, at personen siden hen kan have en kontinuerlig viden om sin egen historie. Denne
viden er nødvendig for, at personen er i stand til at tænke over sig selv i relation til andre og i relation til
sin egen historie. Den konstante skabelse og genskabelse af selvidentiteten er dog ikke blot et individuelt projekt men et led i en social udvikling, hvor sociale relationer og strukturer dannes og udvikles.
Selvidentiteten kan ikke etableres i et tomrum, men kræver mange valg og beslutninger, som foretages
sammen med andre.
Selvom en fast og stabil identitet i en meget lang periode har været et tegn på psykisk sundhed og normalitet, er det muligt, at der fremover vil dannes andre normalitetsidealer. Jens Berthelsen63 har givet et
bud på, hvordan identitetsopfattelsen har forandret sig historisk siden efterkrigstiden. Han taler om et
brud på forståelsen af, hvad identitet er, og gør op med kerneidentiteten som den foretrukne identitetsforståelse i samfund, der er præget af forandring.
Jens Berthelsen deler identitetsforståelsen op i en kerneidentitet, social identitet og en situationsidentitet, og det er med disse tre begreber, at han viser, hvordan samfundsudviklingen bidrager til identitetsudviklingen eller rettere til vores forståelse af, hvad identitet er, og hvad vi har brug for, at identiteten
kan være i henholdsvis et stabilt samfund og et fremtidigt særdeles ustabilt samfund, som især retter sig
mod menneskelig fleksibilitet og foranderlighed i en verden, der er fyldt af dilemmaer og paradokser:
”Når samfundets hovedfunktioner ændres, ændres kulturen. Og når kulturen ændres,
ændres menneskenes muligheder og selvopfattelse også – og med den vore forestillinger om
den menneskelige psyke og de psykologiske teorier.” 64

63 Berthelsen (2001)
64 Berthelsen (2001)
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Tre personlighedsbilleder
A

B

C

Kerneidentitet
Social identitet
Situationsidentitet

Det første personlighedsbillede er efterkrigsgenerationens (68’erne) med meget vægt på udvikling af
en fast kerneidentitet, der danner den indrestyrede personlighed (gyroskop-stabilitet), der fleksibelt
tilpasser sig omverdenen, uden at en personlighedsændring er nødvendig.
Det andet personlighedsbillede er 80’er-generationens (de senmoderne unge). Identiteten bygger nu i
højere grad på sociale tilhørsforhold med gruppeforankrede holdninger og en langt større opmærksomhed på nuet.
Det tredje personlighedsbillede er fremtidsgenerationens (fra årtusindskiftet). Identiteten skabes i
situationen. Opmærksomheden er rettet mod valgmuligheder og bevægelighed. Den sociale identitet er
basal men foranderlig gennem livet og ikke afgørende.65

65 Modellen er inspireret af Riesmann (1962), Ziehe (1983), Giddens (1991 og 1993) samt psykologer og sociologer,
som har beskæftiget sig med personlighedsudvikling og modernitet

63

3.6.5 Identitet som et socialt selvforhold
Identiteten som et socialt selvforhold er noget, der optager Brinkmann.66 Han forsøger at forstå identiteten ud fra en forståelse af, at samfundsskabte problemer lægger et særligt pres på vores identitet,
som psykologien ikke har taget nok til sig og udfordret tilstrækkeligt. Brinkmanns pointe er, at identitet
kan betragtes på mange måder, og han mener samtidig, at det først er i det sen- eller postmoderne, at
identiteten er blevet et problem. Først efter 2. verdenskrig starter talen overhovedet om identitet, og
det gør den blandt andet som en konsekvens af, at individet i forbrugersamfundet hele tiden tvinges til
at spørge sig selv: Hvem er jeg? Der er ingen tvivl for ham om, at markedet i dag spiller en meget dominerende rolle i vores liv. Det gælder for voksne, men det gælder måske især for de unge. Forbruget er
det, der kan skabe enhver livsform. Markedet bygger på oplevelser, skønhed, lyst, behag og nydelse og
har æstetikkens nydelsesfulde form.
Men der er andre væsentlige dimensioner i den menneskelige identitetsopbygning, og Brinkmann introducerer det, der efter hans mening kan opveje den æstetiske slagside, nemlig etikken og moralen. Han
er inspireret af Charles Taylor67 og mener, at der er en tæt kobling mellem identitet og moral. Dette er
ret nyt, mener han og peger på, at der til spørgsmålet om, hvem jeg er, helt naturligt også hører spørgsmålet om, hvem jeg burde være. Mange mentees giver ligeledes udtryk for, at de langt hen ad vejen ved,
at de burde være anderledes, burde følge skolen, burde starte på en ungdomsuddannelse, burde hænge
i, burde stoppe weekendmisbruget, burde … Og det sætter deres selvforhold eller identitet under pres.
Dermed fjerner vi os fra det æstetiske domænes (markedsbestemte) lystbegreb til en forståelse af identitet som noget, der er knyttet an til det individuelle krav om at være i overensstemmelse med sig selv
– med sine egne værdier, der bunder i en fælles moral. Af denne slutning følger ifølge Brinkmann, at der
mindst er to hovedveje til opbygning af identitet. Den ene er kohærens, som er den tidslige forpligtelse
på, at jeg er den samme over tid. Den anden er korrespondens, hvilket vil sige, at den aktuelle livsførelse
altid skal korrespondere med personens idealer og værdier.
Identitet stammer oprindeligt fra det latinske ’idem’, som kan oversættes med ’den samme’.68 Og kohærensen skal således sikre, at der er sammenhæng i vores liv ved hele tiden at have fortællinger kørende
om sig selv. Disse fortællinger skal hænge sammen og berette om en fortid, en nutid og en fremtid, der
hænger sammen. Den kohærente fordring om sammenhæng betyder, at vi danner narrativer. Spinder
de røde tråde om, hvem vi er.

66 Brinkmann, Svend (2008): Identitet, udfordringer i forbrugersamfundet, KLIM
67 Taylor (1989)
68 Fink & Hauge (red.) (1991): Identiteter, Aarhus Universitetsforlag, s. 205

64

Identitetskriser kan opstå ved, at vi er i tvivl om, hvad der har betydning i vores liv. Og denne tvivl kan
opstå på mange måder, f.eks. ved at den unge møder et politisk krav om, at hun eller han skal gennemføre en ungdomsuddannelse, selvom den unge ikke selv kan se værdien i det.

3.6.6 Kohærens
Ifølge Bruner69 afsluttes ingen livsfortællinger, de sluttes kun. Bruner beskriver, hvordan det at lytte til
historier er en urgammel måde at få hændelser til at give mening. At skabe historier er en måde, hvorved vi kan forlige os med livets overraskelser og besynderligheder. Han var en af de første, der pointerede, hvordan historier kan skabe orden i vores tilværelse og til at konstruere og opretholde et selv. Alle
selvbiografier må underlægges spørgsmålet om hvilket selv, selvbiografien handler om, hvilket perspektiv, fortælleren indtager, og hvem biografien er skrevet eller fortalt til. Den selvbiografi, vi skriver eller
fortæller, er altid kun en version, en måde at opnå sammenhæng på. Det åbne spørgsmål i selvbiografier
er altid forholdet mellem det, man faktisk var dengang, og det, man kunne have været.
Socialkonstruktionisterne og de systemiske skoler har brugt narration som intervenerende metoder
gennem mange år, især indenfor familieterapien. Michael White70 og David Epston nævnes som spydspidser i udviklingen af de narrative metoder gennem deres arbejde med familier, hvor et af børnene
led af encoprese. De arbejdede primært med at eksternalisere problemet, så der kunne kigges på det
udenfor personen, der var kun sygdommen. Grundtanken i eksternalisering er, at problemet er problemet, personen er personen, og personen er ikke lig med problemet. Når problemet er eksternaliseret,
er tiden inde til at lave en genfortælling om den person, der er problemets bærer eller at genfortælle
problemet uden for dens bærer. Genfortællingen kaldte de for ’re-authoring’, så det er langtfra en genfortælling, hvor man fortæller den samme historie, men man finder de undtagelser, der kan skabe nye
fortællinger.71 72

69 Bruner (2004)
70 White (2006 a, 2006 b), White (2008)
71 White har besøgt Danmark flere gange og holdt adskillige workshops, han døde 5. april 2008 i San Diago
72 Marner (1999)
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Inden for det narrative tankesæt, forstås den narrative samtale som et landskab, hvor terapeuten er en
opdagelsesrejsende, der rejser rundt i udforskede egne af historien med fokuspersonen som guide. Ligesom det er godt i enhver anden opdagelsesrejse at have et landkort med, sådan er det også tilfældet
her. White foreslår, at terapeuten gør brug af flere kort, som den eksternaliserende samtale kan bevæge
sig frem og tilbage imellem. De to hovedkort er positionskort 1 og 2. Det første bruges i forbindelse med
at navngive problemet og udforske effekterne. Det kan bestå af følgende punkter, som ikke skal forstås
lineært, som her angivet, men levende og i bevægelse:

Positionskort 1 73
• Anerkendende og empatisk lyttende stemning
• Navngivning: Hvad kalder du det problem, du bakser med?
• Udforskning af problemets effekter
• Evaluering af effekterne: Hvad synes du om, at problemer har disse effekter?
• Hvorfor synes du, som du gør? Hvad gør det vigtigt at synes, som du gør?

Positionskort 2 ligner nummer et bortset fra, at der nu tales om undtagelserne fra den fortælling, som
kom frem under eksternaliseringen ved hjælp af positionskort 1. Og det handler nu om at fortykke, gøre
de alternative fortællinger tykkere, så fokuspersonen får eksternaliseret værdier og viden om sig selv,
som hidtil har levet en skyggetilværelse, og med denne eksernalisering dukker også problemløsningsstrategier, livgivende livsprincipper, mål, håb og drømme op, alt sammen noget, der er af vital betydning, når der skal arbejdes videre og findes gode løsningsmuligheder.
I dag er de narrative metoder spredt ud over et bredt landskab af arbejdsfelter, såsom karrierevejledning74, coaching75 og supervision.76
Herunder er eksempler på spørgsmål, der driver forskellige former for delfortællinger frem.

73 Gørtz og Prehn (2008)
74 Vance Peavy er især kendt for sit arbejde med karrierevejledning ud fra tegninger af leverum
75 www.attractor.dk
76 Holmgren (2008)
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3.6.7 Handlingsspørgsmål
Disse spørgsmål stilles for at afdække de situationer, hvor de vigtige undtagelser har udspillet sig i nyere
historie. Eksempelvis:
• Hvordan fik du dig gjort klar til at tage dette skridt?
• Hvilke forberedelser ledte dig frem hertil?
• Lige før du tog skridtet, var du da nær ved at vende om?
• Hvis du var, hvordan stoppede du dig selv fra at gøre det?
• Kunne du fortælle lidt om baggrunden herfor?
• Hvad var omstændighederne omkring denne præstation?
• Var der nogen, der bidrog?
• Hvis der var, vil du beskrive det?
• Hvordan forestiller du dig, at dine forældre klarede at handle sammen overfor denne krise?
• Og til forældrene: Hvad har I set jeres søn gøre for nylig, som kunne kaste lys over, hvorledes han
blev i stand til at tage dette skridt?

Følgende spørgsmål anvendes til at afdække vigtige undtagelsers mere fjerne historie. Eksempelvis:
• Hvad kan du fortælle mig fra din livshistorie, som kan hjælpe mig til at forstå, hvordan du klarede at
tage dette skridt?
• Hvad har du set i dit liv indtil dato, som kunne give dig i det mindste et vink om, at dette var muligt
for dig?
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3.6.8 Bevidsthedsspørgsmål
Denne type spørgsmål indbyder i følge Marner77 til at formulere alternative ønsker, personlige og relationsmæssige kvaliteter og hensigtsprægede holdninger og meninger. Det kan så kulminere i en form for
revision af den personlige forpligtelse i livet. Eksempelvis:
• Hvilke nye konklusioner kunne du drage af det, som du er tiltrukket af?
• Hvad fortæller disse opdagelser dig om, hvad du ønsker i dit liv?
• Det synes som om, at vi begge nu er mere klar over, hvordan du forberedte dig på dette skridt. Hvad
afslører det for dig om dine motiver eller om de mål, som du har for dit liv?

3.6.9 Oplevelsesspørgsmål
Målet med oplevelsesspørgsmål er at få mentee til at overveje, hvorledes andre personer oplever ham/
hende. Denne type spørgsmål er typiske indenfor den systemiske skole. Milanogruppen kalder dem
cirkulære spørgsmål. Om Marner har dem fra White & Epston, eller han har dem fra den tid, hvor han
arbejdede meget efter Milanogruppens metoder, skal være usagt.78 Eksempelvis:
• Hvis jeg havde været tilskuer til dit liv, da du var yngre, hvad tror du, jeg kunne have set, som kunne
hjælpe mig til at forstå, hvordan du har været i stand til at opnå det, som du for nylig har gjort?
• Blandt alle de mennesker som har kendt dig, hvem ville være mest overrasket over, at du har været i
stand til at tage dette skridt til at udfordre problemets indflydelse på dit liv?
• Hvad kunne de have set dig gøre for længe siden, som kunne have gjort det muligt for dem at forudsige, at du kunne tage sådan et skridt på dette tidspunkt i dit liv? 79

77 Marner (1998)
78 Marner (1999)
79 Marner (1998)
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3.6.10 Korrespondens
Den korresponderende identitetsfølelse bygges op gennem meningskaben. At vi skaber meningsfuldhed med det, vi gør. Denne form for identitet, fremhæver Brinkmann, er en ikke-individualistisk måde at
se på identiteten, fordi den inddrager praksisser og fortolkningssammenhænge uden for individet selv.
Og det er deltagelse i disse praksisser og sammenhænge, som skal være i overensstemmelse med vores
værdier.
På denne måde gøres identitetsarbejde hele tiden. Det bliver en selvfortolkning af det, vi gør. Og dette
er netop en af Brinkmanns pointer. At identitet er et vigtigt begreb, for det er med dette, at vi er på
evigt arbejde for at fortolke vores selv, som slet ikke er, men som netop kun kan ses som en fortolkning
af vores gøren. Og han refererer til Kierkegaard80, der skriver, at ånd er selvet, og at selvet udelukkende
er et forhold, der forholder sig til selvet. Brinkmann henviser også til andre81, når han afviser at erstatte
begrebet identitet med begrebet selv. Derimod fremhæver han, at nogen må have den identitet, som
han lægger så stor vægt på. Og denne nogen må være en person med et socialt, juridisk og moralsk
ansvar i modsætning til mennesket, der udelukkende er en biologisk organisme.

3.6.11 Den moralske og etiske dimension
Vi ser hos Brinkmann et relationelt identitetsbegreb, som skaber mulighed for, at en mentor kan støtte
den unge mentees identitetsdannelse. Men det udvider også identitetsforståelsen med en moralsk
og etisk dimension, som udvider identiteten fra at lade sig styre af forbrugersamfundets markeder
om æstetiske nydelser til også at omfatte en værdihorisont, som forbruget kan vurderes i forhold til.
Dermed kan Brinkmanns identitetsbegreb bruges som optik for mentors arbejde: Et mentorskab kan
have værdihorisonter som sit adelsmærke. Værdier er noget, der kan italesættes. Mentors værdier og
mentees.
Brinkmanns forståelse kan ligeledes fortolkes sådan, at mentor kan hjælpe mentee med at lede efter
den mening med livet, som muligvis er druknet i nederlag for den udsatte unge, ved at konstruere livskraftige røde tråde og livsværdier.

80 Kierkegaard, S.A. (1995)
81 F.eks. henviser Brinkmann til en af tidens anerkendte filosoffer, Charles Taylor og hans værk fra 1989:
’Sources of self’, Cambridge University Press. Brinkmanns pointe er, at Taylor supplerer titlen
med den sigende undertitel ’the Making of the Modern Identity’
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3.6.12 Autenticitet
Taylor efterlyser en dialog, som i sin natur altid er noget, der foregår mellem mennesker, og han fremhæver den dialogiske dimensions overordentlige store betydning i alt, hvad vi gør. Han introducerer et
autenticitetsbegreb, som bygger på dialogisk og social betydning. Igennem sine antropologiske studier
viser Taylor, at mennesket ikke kun er et selvfortolkende dyr, men også at denne selvfortolkning altid
sker inden for rammerne af et specifikt moralsk fællesskab. Derfor omhandler det både menneskets
eget selvforhold, men også dets socialitet. På den måde bliver mennesket både et selvforhold og socialitet.
Taylor henviser endvidere til, at mennesket altid orienterer sig mod det gode. Der finder tre goder i hans
optik. Det er livsgoder, der som en etisk guide giver næring til selvets udformning. Men under den ligger
et dybere gode, som han benævner konstitutivt gode, som både overstiger og understøtter livsgoderne.
På dette niveau taler han om uddannelse til alle eller fred på jorden. Og de giver et meningsfuldt og kollektivt holdepunkt for individets selvbiografi. De angiver således en retning for udøvelsen af livsgoderne,
men de opfylder også en følelsesmæssig funktion hos individet. De konstitutive goder henrykker og
begejstrer, samtidig med at de afføder den kærlighed, der gør, at individet orienterer sig mod netop de
goder. Konstitutive goder er altså goder, som individet har så stærk emotionel og begærlig tilknytning
til, at de er aktivt medbestemmende for konstitutionen af dets moralske liv. Endelig for det tredje taler
Taylor om hypergoder, der står over de konstitutive goder. Det kan være noget, man har dedikeret sit liv
til – f.eks. regnskovens overlevelse.
Individets livsgoder, konstitutive goder og hypergoder er afgørende for dannelse af selvet hos Taylor.82
Dermed bliver de også betydningsfulde for den etiske orientering, der må forfølges for at gøre livet interessant og meningsfuldt. Taylor understreger på denne måde, at individets suverænitet er en psykologisk utopi uden den socialiseringsproces, som finder sted i det kollektive moralske rum. Taylor skriver:
”Derfor skal individets etiske selvforhold anskues i forhold til dens uforanderlige kapacitet
til at orientere sig i et fælles moralsk rum, hvor dets begær og behov evalueres i relation til
kvalitativt højere eller bedre værdier.”

82 Taylor, Charles (1989)
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Behov og begær får således ikke frit løb, men evalueres gennem det, som Taylor kalder for stærke vurderinger, og de fungerer som kriterium for moralsk personlighed. De rummer et refleksivt og emotionelt
standpunkt overfor ens handlingsmotivationer, de fortolker det standpunkt såvel som ens livssituation,
og de indebærer værdidomme, der ligger udenfor individualiteten.83 De er aldrig statiske, og derfor må
de hele tiden i dialog med andre mennesker. Og deri består autenticitetens etiske udfordringer. Så når
det moderne menneske skal finde frem til svaret på det kendte spørgsmål: ”Hvem er jeg”, så indebærer
det, at mennesket skal finde ud af hvilken betydningsfuld forskel, der er mellem det og de andre mennesker. Taylor skriver84:
”Hvis jeg ikke ved det, så misser jeg pointen med mit liv; jeg misser, hvad det er, det betyder
at være menneske for mig.”

Individet kan således ikke blot læne sig tilbage i stolen og følge de kulturelle værdiforestillinger, der er
tilgængelige og velbehagelige. Der skal en god portion kritik til overfor samfundets værdier, og uden det
stagnerer individets selvudvikling og autenticitetsetikken smuldrer. Helt centralt er, at autentisk selvdefinition udelukkende er mulig i kritisk dialog med andre, fra hvem der søges anerkendelse:
”Behørig anerkendelse er ikke bare en høflighed, vi skylder folk. Det er et vitalt menneskeligt
behov.”

Refleksionsspørgsmål
• Kan der opstilles nogle hypoteser om Pias identitet ud fra figur 10: Identitet mellem personlighed og
samfund? Og ud fra beskrivelsen af Pia i casen kapitel 2?
• Udvælg en begivenhed i Pias liv og reflekter over, hvordan du kunne have støttet hendes livgivende
kræfter som mentor gennem narrative spørgsmål og kort, ud fra de hypoteser, som du har lavet
omkring hendes identitet.
• Hvilke moralske og etiske normer ser du, at Pia er bærer af, og hvordan tror du, at de skal hjælpe
hende videre gennem tilværelsen eller forstyrre hende?

83 Petersen, Arne (2006), s. 53
84 Taylor, Charles (1994), s. 30
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3.7

72

Valgprocesser og karrierekonstruktion

3.7.1 Unges valgprocesser
Samfundet i dag er foranderligt og uforudsigeligt og giver nye og anderledes udfordringer for unge i
deres valg- og transitionsprocesser. Mentors hovedopgave er ikke som vejlederens direkte at støtte
unge i deres karrierevalgsprocesser, men mentorskabet er med til at udvikle kompetencer hos unge,
der skal gøre dem i stand til at træffe valg, der angår alle aspekter af deres tilværelse. Mange mentorer
forestiller sig, at mentorarbejdet først og fremmest går ud på, at mentor skal støtte unge i overgangene
eksempelvis mellem grundskole og ungdomsuddannelse og støtte unge i at gennemføre deres uddannelse. Derfor er det vigtigt, at mentor har en forståelse af, hvordan unge konstruerer deres karriere og
træffer valg, og hvad unges opgaver og betingelser i disse processer er. For unge i mentorordninger
er uddannelsesvalget oftest ikke et resultat af en bevidst rationel proces, men snarere et udtryk for en
langvarig habituel proces.85
Unge i dag skal konstruere en sammenhængende identitet, og karrierevalgsprocessen er central i den
forbindelse.86 Mentors opgave rækker ud over det uddannelsesmæssige og ind i andre af de sfærer, de
unge er en del af, hvilket giver netop mentor mulighed for at spille en væsentlig rolle i de unges bevidste udvikling. Den måde, de unge forstår sig selv på, er knyttet til de betingelser, der er i de specifikke
sociale kontekster, de indgår i. Unges syn på sig selv, deres selvopfattelse, skabes i disse forskellige
sammenhænge. En ung kan sagtens opleve sig selv – og af andre opleves – forskellig fra kontekst til
kontekst. Unges selvopfattelse er en betydningsfuld del af deres måde at konstruere karriere på.

85 Kabat (2007)
86 Illeris (2002)
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3.7.2 Karrierekonstruktion
Mark Savickas’ teori om karrierekonstruktion kan bidrage til en forståelse af, hvordan unge træffer valg,
og hvilke kompetencer unge skal udvikle for selv at kunne tilrettelægge deres karriere.87 Savickas ser
karrierevalg som en pågående subjektiv konstruktionsproces, der foregår i og er bestemt af en social
kontekst. Karriere konstrueres, den folder sig ikke ud, og den er et produkt af personlige konstruktioner
i en specifik social kontekst. Karriere i denne teori er ikke summen af arbejdserfaringer – den ”objektive
karriere” – men sammenfletningen af erfaringer til et sammenhængende hele, der danner individets
subjektive livshistorie. Individet konstruerer karriere gennem fortælling om og fortolkning af sin livshistorie. Karriere er en aktiv proces, hvor karriere skabes ved at unge tilskriver minder om fortiden,
nutidige oplevelser og erfaringer og fremtidige drømme mening ved at væve dem ind i et livstema, der
danner mønstret for det individuelle (arbejds)liv.
Karrierekonstruktion foregår i et aktivt samspil mellem den enkelte og omverdenen gennem fortolkende processer og forhandling af mening. Meningsskabelse er således en aktivt skabende social proces.
Konstruktionsprocesserne binder relationer, erfaringer og begivenheder sammen til en meningsfuld historie, et narrativ for individet. Ved at fortælle karrierehistorier highlighter individet udvalgte oplevelser,
som bliver til narrative sandheder, som han/hun lever sit liv igennem. Ifølge Savickas har individet brug
for støtte til at håndtere forandringer og konstruere nye fortolkninger af sig selv og omverdenen for at
kunne konstruere karriereveje.
Udviklingen af selvopfattelsen er central i Savickas’ teori. Karrierevalg er en måde at udtrykke sin selvopfattelse på. For at understøtte unge i deres karrierevalgsproces handler det om at arbejde med selvopfattelse og udvikling af selvet gennem læring og feedback.88 For at blive i stand til at udvikle et indre
selv, må man kunne se sig selv udefra. Individet skal kunne reflektere bevidst om sig selv for at danne
abstrakte selvbeskrivelser og for at kunne væve disse sammen til et mere sammenhængende selvbegreb. Karriere betegner refleksionen over ens ”kurs” mere end selve ”kursen”. Karriere er en biografisk
refleksivitet, som produceres diskursivt.

87 Afsnittet baserer sig væsentligst på Højdal og Poulsen (2007)
88 Savickas (2002)
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3.7.3 Mentor som medierende instans
Unge har brug for nogen at tale med og støtte sig til, når de skal se sig selv ind i meningsfulde sammenhænge, og når de skaber fortællinger om sig selv. I denne proces kan mentor spille en væsentlig
rolle ved sammen med den unge at sætte ord på den måde, de unge forstår verden og sig selv i verden
på. Sammen med mentor kan de unge sprogliggøre deres bevidsthed og erfaringer fra de forskellige
kontekster. Ved at mentor aktivt skaber et rum, hvor disse erfaringer og oplevelser gennem refleksion
udfordres og begrebsliggøres, er der mulighed for, at unge kan konstruere nye selvopfattelser og nuancere forståelser af sig selv og egne kompetencer.

Refleksionsspørgsmål
• Hvordan forstår I mentors rolle i unges valgprocesser?
• Hvordan kan man forstå de valg, Pia i casen (kapitel 2) træffer?
• På hvilke måder ville I som mentorer – med afsæt i Savickas’ forståelse – kunne spille en rolle i Pias
karrierekonstruktionsproces?

3.8

Læring
Mentorskaber sigter mod udvikling af mentees læringskompetence, altså evnen til at lære af egne erfaringer og til at afkode og gebærde sig i uddannelsernes læringskultur – også i forhold til uddannelsernes
krav og forventninger til refleksionskompetence.
Her er det vigtigt at gøre sig klart
1. at mentee har behov for at lære noget og for støtte i forhold til udviklingen af sine læreprocesser
2. hvordan læreprocesser foregår i det hele taget
– og mere specifikt i de sammenhænge, den unge deltager i
3. hvordan mentor kan støtte læring i disse sammenhænge
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3.8.1 Mentee som lærende i læringskontekster
Når man ser menteen som en ung, der netop er i færd med at lære noget, får man øje på, hvordan den
unge forholder sig aktivt til sin tilværelse – og er ved at udvikle sig i forhold til de livssammenhænge,
som han/hun indgår i. Med udgangspunkt i sine hidtidige erfaringer har mentee sine egne individuelle
forudsætninger for at lære i forskellige læringskontekster. I disse kontekster er der forskellige forventninger til menteen samtidig med, at de rummer forskellige betingelser for, at mentee kan leve op til kravene. Det er afgørende for den unge at være klar over, hvad der er på spil – hvilke krav der stilles, samt
hvilke betingelser og muligheder der er for at leve op til dem. Mentee skal altså kende spillets regler,
kende sine egne kort og vide, hvordan kortene kan spilles. På denne måde har den unge chancer for at
indgå i spillet på en måde, der også passer til egne interesser.

3.8.2 Læreprocesser
For at kunne støtte mentees udvikling af sine læreprocesser er det nødvendigt, at mentor forholder sig
til, hvordan læring foregår, og hvad det er for en læring, den unge har behov for. Nogle læringsteorier
fokuserer på, hvordan læreprocesser finder sted i det enkelte individ, og andre på, hvordan læring foregår i sociale sammenhænge. Der er mange måder at opfatte læring på, og den opfattelse, mentor har, er
afgørende for, hvilke læreprocesser det bliver muligt at støtte.89
Hvis mentors opfattelse er, at læring foregår gennem overførelse af viden, kan mentor vægte dirigerende samtaler for at fortælle mentee, hvad der er relevant at vide. Og hvis mentors opfattelse er, at læring
sker ved at imitere den, der allerede har lært det væsentlige, og som derfor kan vise, hvordan det skal
gøres – ja, så vil mentor enten selv være rollemodel for den unge eller pege den unge i retning af andre,
som kan være det. En tredje læringsopfattelse er, at læring er en refleksiv proces, hvilket beskrives i
slutningen af dette afsnit.

89 Læs mere om læringsopfattelser og læring i Kaiser, Birte (2004), kapitel 12
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Læring som social proces
Lave & Wengers teori om situeret læring giver et bud på sammenhængen mellem den lærende, konteksten og læreprocesser – en forståelse, der kan belyse mentorens muligheder for at støtte disse læreprocesser90. Ifølge denne teori er læring en aktivitet, der foregår i en kontekst. Læring er ’situeret’ på
den måde, at den bestemte situation, læring finder sted i, påvirker læringens karakter og resultat, og at
læringen er en del af selve situationen.91
Konteksten for læring er afgørende for hvilken læring, der finder sted og hvordan, og konteksten kaldes
et praksisfællesskab. Et praksisfællesskab består af en gruppe personer, som udøver en fælles aktivitet
i en bestemt sammenhæng over tid. Dette fællesskab danner betingelser for, hvad det er for en viden,
der er nødvendig for at blive en del af fællesskabet. Læring i et praksisfællesskab betyder, at man deltager i et system, ”hvor deltagerne har en fælles forståelse af, hvad de laver, og hvad det betyder i deres liv
og for deres fællesskaber.” 92
For en mentee, der har svært ved at indgå i uddannelsessystemet, kan der være vanskeligheder forbundet med at se, skabe og indgå i en sådan fælles forståelse. Dette har afgørende betydning for den unge,
fordi læring kun kan finde sted, hvis det opleves som meningsfuldt at indgå i uddannelsens praksisfællesskaber.93 Det er dog ikke blot et spørgsmål for den unge om at vælge at ’melde sig ind’ i et praksisfællesskab. Den sociale struktur og kulturen i praksisfællesskabet er helt afgørende for, hvordan nye får
adgang til at deltage i fællesskabet. Der er magtrelationer, der gør sig gældende, lige som der findes
vilkår for, hvad der gælder som legitime grunde til at blive indlemmet.94
Den unges muligheder for læring defineres af mulighederne for at indgå i uddannelsernes praksisfællesskaber – og er altså ikke individuelt forankret i form af motivation eller ’modstand mod at lære’. Således
får adgangsbetingelserne for at deltage i praksisfællesskabet afgørende betydning ikke blot for tilhørsforhold til fællesskabet, men også for hvilke læreprocesser der er tilgængelige for den enkelte. Socialisering og læring bliver to sider af samme sag, fordi læring ikke kun handler om at tilegne sig og rumme
viden for at praktisere sine færdigheder, men også om at kunne aflæse og afkode praksisfeltets normer,
holdninger og kultur. 95

90 Se bl.a. Lave & Wenger (1991/2003) ifølge Illeris (2007) om praksisfællesskaber
91 Illeris (2007), s. 121
92 Lave & Wenger (2003), s. 83
93 Pedersen (2006), s. 15
94 Lave & Wenger (2003), s. 83
95 Elkjær (2005)
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Teorien om situeret læring fokuserer på læringens sociale dimension og påpeger, at adgang til at deltage i praksisfællesskabet er det centrale omdrejningspunkt for læring. Men hvilke mekanismer sætter
selve læreprocessen i gang via deltagelse? En mentor har brug for at vide noget om, hvad det er, der får
deltagelse i et praksisfællesskab til at initiere læring, og hvilken læring denne proces resulterer i. For at
belyse disse spørgsmål kan det være nyttigt at hente inspiration i John Deweys forståelse af læring.
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Refleksiv læring
Mest kendt som ”learning by doing” indebærer Deweys læringsbegreb et fokus på handling og erfaring.96 Vi lærer ved at handle, vi lærer af vores erfaringer, og erfaring udvikles gennem mødet med
’usikre situationer’. Erfaring er den gensidige skabelse, der foregår, når vi er på arbejde med vores omgivelser. Den rækker ud over de aktuelle omgivelser, fordi vi samtidigt er i stand til at iagttage situationen
i sin helhed og ændre både, hvad vi erfarer, og hvordan vi erfarer. Erfaring rummer også emotionelle og
ikke-kognitive erfaringer. Som Dewey formulerer det, er
”… de spørgsmål, temaer eller emner, vi er optaget af… i høj grad også emotionelle, fordi
emotionelle spørgsmål temaer og emner er betydningsfulde og retningsgivende for menneskers tænkning, og emotionelle problemer er mindst lige så betydningsfulde som andre
problemer.” 97

For at erfaring i form af handling kan føre til læring, må den bestå i ikke blot fysiske og konkrete handlinger, men også i forestillinger om handling i form af tankeeksperimenter og sproghandlinger. Der skal
altså kobles tænkning på konkrete handlinger – tænkning hvori der indgår idéer og hypoteser, begreber
og teorier.
Læringsmekanismen er udforskning, som sætter læring i gang, når det er nødvendigt at bryde med hidtidige vaner og betydninger, fordi de ikke længere fungerer. Det er først, når vanerne forstyrres af noget
overraskende og ukendt, at der er anledning til at gøre nye erfaringer. Det er altså forstyrrelsen, som er
startskuddet til at kigge nærmere på en situation – at udforske den og gøre nye erfaringer, som kan give
ny viden. Udforskningsprocessen er den metode, vi anvender, når vi udreder betydning af et møde med
en situation, som vi oplever som usikker – eller i konflikt med vores hidtidige erfaringer. Den begynder
med, at vi definerer den emotionelt oplevede vanskelighed, usikre situation eller det problem, der skal
løses. Processen er vores middel til at skabe mening i oplevelsen og vores metode til at eksperimentere
med forskellige forslag til tydning af møder med ukendte situationer og fænomener. Der er ingen automatik i denne proces. Den fordrer nemlig en evne til at lære af sine erfaringer – en evne til
”at huske noget fra en erfaring, noget som er til nytte, når man skal klare vanskeligheder i en
senere situation. Det betyder evnen til at modificere sine handlinger på grundlag af resultaterne af tidligere erfaringer, evnen til at udvikle anlæg…” 98

96 Dette afsnit baserer sig på udlægningen af Deweys læringsbegreb i Elkær (2005)
97 Reference til Dewey (1933/1986) i Elkjær (2005), s. 126
98 Reference til Dewey (1916/1980) i Elkjær (2005), s. 85
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Det er her tænkningen kommer i anvendelse, fordi det er idéer, hypoteser, begreber og teorier, som gør
det muligt instrumentelt og eksperimentelt at opløse den følelsesmæssige reaktion og/eller den usikre
situation – og skabe vej for nye vaner og betydninger. Emotionelle erfaringer kan altså gøres til refleksiv erfaring – og derved læringserfaring. På den måde kan de komme til at indgå i problemdefinition og
-løsning i efterfølgende vanskelige situationer.
At lære af sine erfaringer handler således om at kunne række frem mod det ukendte og forsøge at skabe
forbindelse til fremtiden. Det er altså foregribelsen og den fremadrettede tænkning – frem for erindringen – der er det mest betydningsfulde for den menneskelige erkendelse og handling:
”… enhver erfaring, enhver opnåelse af ligevægt eller tilpasning er midlertidig og flygtig, og
(…) tilpasning er en kontinuerlig proces, en aktiv proces, hvor mennesker kontinuerligt forsøger at (gen)skabe sine omgivelser for at undgå ’det onde’ og opnå ’det gode’. Mennesker
er netop ikke passive tilskuere, der står og kigger ind i virkeligheden udefra, men eksperimenterende og fremtidsorienterede ’aktører’.” 99

Uden denne form for udforskning som kritisk refleksiv tænkning udvikler vi ikke vores erfaringer – de
forbliver emotionelle og ikke-kognitive, dvs. de træder ikke ind i den bevidste og verbale sfære. Læring
kræver altså evnen til at rette et kritisk korrigerende blik mod sig selv og sine omgivelser. Det er netop
denne form for tænkning, der ”etablerer bro til tidligere erfaringer” og gør det muligt
”at finde ud af ligheden med tidligere erfaringer eller til erfaringer, der i øvrigt har betydning.” 100
”Det er i bestræbelserne på at blive bevidst om sine erfaringer, at man kan bruge dem til at
handle i en stadig mere intelligent og fremtidsrettet livsform. (…) Refleksiv erfaring er, når
betydningen af noget betragtes som en konsekvens af noget andet… Og hvis udbyttet af
denne refleksive erfaring kan anvendes som en rettesnor for fremtidige handlinger, så har
man gjort en læringserfaring.” 101

99 Reference til Dewey (1917/1980) i Elkjær (2005), s. 98
100 Reference til Dewey (1916/1980) i Elkjær (2005), s. 102
101 Elkjær (2005), s. 103-104
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Hvordan foregår denne form for tænkning? Det drejer sig om, at tænkning anvendes som metode til at
eksperimentere med forskellige forslag til tydning af møder med ukendte situationer og fænomener.
Altså at tænke i: Hvorfor mon situationen udviklede sig på den måde? Kunne den tolkes på en anden
måde? Hvordan kunne den have udviklet sig anderledes? Hvad vil ske, hvis jeg handler anderledes?
Tænkningens proces er på denne måde logisk, fordi dens kurs eller retning finder sted som kritisk eller
refleksiv tænkning. Det handler om at opspore relationer mellem det, vi har oplevet, og begreber og
teori, som vi kender. Denne form for tænkning stiller sig ikke tilfreds med at finde en tilfældig relation
mellem de to, men søger indtil den ’rigtige’ er fundet. Der er altså en retning med tænkningen, som har
til formål at underlægge vores begreber, tro og antagelser en nøje undersøgelse af, om de kan verificeres eller skal forkastes. Vi søger efter noget, der fremstår som bevis, garanti eller vidne for det, vi tror på
– for derved at gøre det gyldigt.
Indøvede vaner og anlæg, som vi har fra tidligere erfaringer, samt begreber og teorier (just dem som vi
i øvrigt opfatter som konstruktive i problemformuleringen og løsningen af problemet) er afgørende for
vores tænkning. De udgør så at sige tænkningens råstof. Det er altså kun muligt at tænke og formulere
hypoteser inden for sit eget univers af viden – råstoffet trækker på det, vi kender i forvejen.
Den kritiske eller refleksive tænkning har forskellige faser, illustreret i figur 11.102 Den bevæger sig fra en
præ-refleksiv emotionel eller følt uafklaret eller usikker situation – ”en tilstand af tvivl, tøven, forvirring,
mental vanskelighed, hvorfra tænkning udspringer” – over ”en handling hvor man søger, jager, udforsker for at finde materiale, der vil opløse tvivlen, anbringe og bringe forvirringen ud af verden” 103 – til en
post-refleksiv situation, som opleves afklaret, hvor tvivlen er blevet fordrevet, og man oplever kontrol,
tilfredsstillelse og/eller nydelse. Gennem refleksion finder den usikre situation således sin afklaring – for
en tid.

102 Elkjær (2005), s. 127
103 Reference til Dewey (1933/1986) i Elkjær (2005), s. 125
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                                                                         Idé, begreb
                                                                                                                                         Løsning af problemet og
kontrol med handlingen

5. Afprøvning af
hypotesen i handling

1. Forstyrrelse og
                                                                                                                                                                     usikkerhed, vanemæssige
handlinger virker ikke
4. Ræsonnement
2. Intellektualisering og
                                                                                                                                                                  definition af problemet
3. Undersøgelse af
                                                                                                               situationens betingelser
og formulering af
                                                                                                               en arbejdshypotese

Figur 11. Deweys udforskningsproces – den kritiske eller refleksive tænknings bevægelse104

3.8.3 Mentors muligheder for at støtte læreprocesser
Hvordan kan mentor så støtte mentee i at kunne lære i praksisfællesskaber og lære af sine erfaringer
gennem refleksiv tænkning? Allerførst må mentor være klar over sin rolle i forhold til at hjælpe menteen
med at afklare og afkode sine behov og muligheder for læring i sociale kontekster.

104 Mittienen (2000), s. 65
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Mange mentees har behov for at lære de vaner og adfærdsmønstre at kende, der kræves, for at begå sig
i disse sociale kontekster. De har altså behov for at vide, hvad der er på spil i praksisfællesskabet. Dette
indebærer også at vide hvilke krav, der stilles, og hvilke muligheder der er, for at leve op til disse krav.
Mentor kan støtte dem i at forstå deres situation og handle adækvat i forhold til den ved at sikre, at de
kender spillets regler og er i stand til at se sammenhængen mellem deres personlige forudsætninger
(de kort, de har på hånden) og de betingelser uddannelsen stiller til rådighed (spillets regler). Mentor
hjælper den unge til at nå frem til en større forståelse af, hvordan kortene kan spilles for at skabe sammenhæng mellem de individuelle ønsker og behov og de aktuelle læringsfællesskaber.105 Herudover kan
mentor støtte den unge ved at gøre ressourcer tilgængelige, som styrker deres deltagelse.106 Dette kan
gøres på to måder: Enten ved at hjælpe den unge til at aktivere egne ressourcer, eller ved at hjælpe den
unge til at få nødvendige ressourcer, der kan gøres tilgængelige i uddannelsessystemet (for eksempel
specialpædagogisk støtte).
Forudsætningen for at menteen kan lære gennem sin deltagelse i uddannelsernes praksisfællesskaber
er imidlertid, at han/hun finder mening i deltagelsen. Mentor kan støtte den unges indgåelse i læringsfællesskaber på uddannelsesstedet ved at hjælpe den unge til at sætte sin deltagelse i læringsfællesskabet ind i sin biografiske udvikling. Netop unge med komplekse og brudte biografiske forløb bag sig
har behov for en slags ’biografisk coaching’, dvs. hjælp til at få sammenhæng i deres biografiske forløb
– for derved at finde mening eksempelvis med at indgå i en uddannelsessammenhæng. Mentor kan
altså støtte den unges læreprocesser ved at være en slags brobygger, som hjælper den unge til at skabe
forbindelse og kontinuitet til både fortid og fremtid.
For at kunne lære gennem deltagelse i et praksisfællesskab er det nødvendigt, at den unge forstår, hvordan han/hun kan spille sine kort og ser meningen med at deltage i spillet. Begge dele fordrer evnen til at
kunne lære af sine erfaringer.
Som beskrevet i afsnittet om refleksiv læring, er det kun gennem udforskning af sine erfaringer – altså
gennem kritisk og refleksiv tænkning – at der sker en læring, der gør det muligt at handle anderledes
i nye situationer. Også emotionelle erfaringer kan gennem refleksiv tænkning blive nyttige læringserfaringer, men processen er krævende. Det er nemlig ikke tilstrækkeligt med en tænkning, som former
sig som en tilfældig strøm af mere eller mindre løse indfald, tanker og idéer. For at føre til læring skal
tænkning være systematiseret som søgen efter gyldige sammenhænge – altså ordnet i en logisk rækkefølge. Mentor kan hjælpe den unge til at bearbejde og strukturere sine erfaringer netop ved at støtte
den refleksive tænknings forskellige former:

105 Pedersen (2006), s. 130 ligger til grund for denne og nogle af de følgende betragtninger
106 Wenger (2007), s. 20
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• Tankeeksperimenter i form af idéer og hypoteser. Her spørger Lene, som er mentor i casen (kapitel 2):
Hvordan tænker du om situationen? Hvad med at overveje denne (anden måde) at gøre (eller opfatte) tingene på? Hvad ville der ske, hvis du gik anderledes til problemet – på den og den måde?
• Begreber og teorier – gamle og nye. Her spørger Lene til Pias opfattelser af, hvad situationer og
relationer handler om, og hvordan ting hænger sammen – for dernæst at foreslå andre forståelser.
Mentor har også mulighed for – som en mere erfaren person i forhold til mentee – at bidrage til at
udvide menteens idé- og begrebsunivers ved at komme med forslag til, hvordan usikre situationer kan
løses. Mentors modspil107 kan på denne måde åbne den unges horisont og igangsætte nye læringsbaner
– forudsat at den unge ser et behov for udforskning af situationen og finder mentors forslag til idéer og
begreber forståelige. Forslagene må altså befinde sig inden for det område, som er muligt i forhold til
den unges horisontudvidelse. Sagt på en anden måde, skal mentors forslag være ’passende udfordringer’. Hvis der er for stor afstand mellem samspillet/formidlingen og den unges kognitive og emotionelle
udgangspunkt (forståelses- og handlemønstre), vil den unge ikke være i stand til at anvende modspillet
i en læreproces. Omvendt sker der heller ingen læring, hvis afstanden er for lille, fordi mentor ikke tilbyder horisontudvidelse. Der er to forudsætninger for, at mentor kan udforme ’passende udfordringer’.
For det første er det nødvendigt, at mentor kender mentees erfaringsverden. Her drejer det sig ikke blot
om kendskab til praksisfelter, hvor mentee gør sine erfaringer, men også om kendskab til, hvordan menteen tænker om sine erfaringer. For det andet skal mentor kunne henføre til egne erfaringer. Således
kan mentor synliggøre de erfaringer, der er værd at trække på, og fremstå som en person, der er værd
at lære af.108

Refleksionsspørgsmål
• Er der behov for, at Lene som mentor i casen (kapitel 2) fokuserer på, at Pia har behov for at vide (at
kunne afkode), hvilke krav der stilles i de aktuelle læringskontekster, og hvilke betingelser og muligheder der er for at leve op til disse krav?
• Hvordan kunne Lene fokusere på Pias behov for hjælp til at finde en mening med og evt. også til at
skaffe sig adgang til praksisfællesskaber i forbindelse med uddannelse?
• Hvordan kunne Lene støtte Pias refleksive tænkning, for at hun bedre kan lære af sine erfaringer?
• Er der andre former for læring, som Pia har behov for støtte til?

107 Se afsnittet om et selvpsykologisk perspektiv i kapitel 3
108 Wenger (2007), s. 68
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3.9

Dømmekraft og etiske refleksioner
Mentorarbejdet er indlejret i en social organisation, der enten kan have uddannelse eller vejledning som
sit hovedområde. Uddannelse og vejledning må anses for at være noget andet end mentoring, for ellers
ville mentorordninger overhovedet ikke være etableret. Mentorordninger er sat i verden for at løse problemer i uddannelsessystemet, nemlig frafald eller marginalisering. De udsatte eller frafaldstruede unge,
der ikke selv kan eller vil holde fast, de bliver tilbudt eller kan forlange at få en mentor, som kan støtte
dem gennem den vanskelige ungdomstid.
Mentorskabet er en relation mellem en ressourcefuld voksen og en udsat, frafaldstruet ung, hvis
identitet er afhængig af anerkendelse gennem mentorskabet, da det er svært at finde andre steder i
samfundet, når man ikke evner at stå på og holde fast i en ungdomsuddannelse. Der udarbejdes ofte en
kontrakt med forskellige oplysninger om mentorskabets varighed, kontaktens hyppighed og indhold.
Men hvad der i øvrigt skal foregå inden for det relationelle mentorskab, det er op til de to i fællesskab
og hver for sig at finde ud af. Dette kan medføre retslinge og etiske problemstillinger for mentorskaberne. Et kritisk perspektiv på mentorordninger kan være, at ordningerne er indført af økonomiske grunde
på baggrund af central rationalitet og politiske mål om økonomisk vækst (globalisering).
Det normative ideal, der følger med anerkendelsesbegrebet, som der er redegjort for i kapitel 3.4, skal
først og fremmest opfattes som en referenceramme for mentorer, ledere, politikere og andre, der
understøtter det sociale arbejde, der skal bidrage til menneskelig opblomstring. Et sådant arbejde, som
mentorvirksomheden hører ind under, må bygge på anerkendelsen af borgeren som en etisk og juridisk
person, hvad enten den unge er under eller over 18 år. Men skal mentorordninger bidrage til dette, så er
det af afgørende betydning at få idealet omsat til nogle mere substantielle principper for, hvilke værdier,
tænkemåder og praktikker, der bør fremmes i mentorskabet, i mentorordningerne og de inkluderede
politikområder. Til syvende og sidst er det mentors og mentees dømmekraft i den enkelte situation, der
er afgørende for, i hvilket omfang den kan betegnes som etisk forsvarlig. Men dømmekraften er lige så
infiltreret af ubekendte diskurser, som al anden adfærd er det. En mentor arbejder aldrig frit i luften,
svævende, men er bundet af en normsat kontekst og en situationel samfundsmoral. Det kan derfor
være på sin plads at lade sig inspirere109 af hermeneutikken110 til at sondre mellem tre former for dømmekraft, nemlig på det personlige, det institutionelle og det sociale plan.

109 Højlund og Juul (2005)
110 Dømmekraften er et hermeneutisk begreb, der på den ene side betoner, at en mentor handler
i historisk konkrete sammenhænge og på den anden side indrømmer muligheden for at forholde sig
refleksivt til institutionaliserede praktikker og tænkemåder
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For det første er der den personlige dømmekraft, der udtrykker anskuelser, vurderinger og stillingtagen.
Disse er næret af arv og miljø, herunder livserfaringer og uddannelser, som udstyrer mentor med en
værdihorisont, som mentor kan handle ud fra. Men det vil kun være tilfældet, hvis mentor føler sig helt
fri til at gøre det.
Som tidligere beskrevet er mentorskabet institutionelt forankret i en mentorordning i en uddannelsesinstitution eller et UU-center, hvilket implicerer, at organisationen influerer med sine normer og sin moral,
som er indlejret i vaner, traditioner og regler, og som en ansat oftest internaliserer uden at være særlig
bevidst om det. Det betyder, at mentors dømmekraft er forbundet med organisationens dømmekraft,
sådan som den kommer til udtryk i de fremherskende opfattelser og anskuelser. Det kan være den politiske diskurs om økonomisk vækst og med noget-for-noget-tænkningen i f.t. overførelsesindkomster.
På den måde kan vi se, at en mentor ikke nødvendigvis er ’herre i eget hus’, selvom han/hun er et godt
menneske med ’hjertet på rette sted’. Og det, der kan spille dem et puds, er de organisatoriske fortællinger, som her kaldes for den institutionelle dømmekraft. Den udgør en slags fornufts-moralsk kode for,
hvordan mentoren bør arbejde med sin mentee. Den institutionelle dømmekraft bliver den kontrol, som
de organisatoriske rutiner og tænkemåder udøver på mentorens dømmekraft. I mødet med den unge
mentee opstår og forvaltes det, som i denne sammenhæng fik betegnelsen social dømmekraft. Både
mentees livshistorie, drømme og visioner og mentors livserfaringer, menneskelige og professionsfaglige
indsigter og kontraktlige forhold indgår heri. Hertil kommer de vidensformer, som er en følge af, at mentorarbejdet foregår i en organisatorisk ramme. Det handler om økonomiske, politiske, administrative og
vane- og traditionsbestemte viden- og magtformer, der sætter grænser for de etiske, omsorgsmæssige
dele af mentorarbejdet. Det sociale arbejde kan siges at udspille sig i et spændingsfelt mellem tre typer
af fortællinger, nemlig borgerens livshistorie, organisationsfortællingen og mentorfortællingen, der er
en sammenfatning eller afvejning af forskellige elementer de to andre.

3.9.1 Etisk praksis
Set i lyset af den asymmetriske relation, som mentorskabet er, så må det være betydningsfuldt, at
mentor reflekterer over, hvordan han/hun kan skabe et fællesskab mellem forskellige men ligeværdige
parter i mentorskabet. Det er en bestræbelse for at synliggøre den unge frafaldstruede, som han/hun
er, og for at kunne behandle ham/hende som en moralsk autoritet, der ikke behøver at ligne alle andre
borgere i dette land endsige gå den slagne vej. Mentors opgave er at etablere et rum med et anerkendelsesfællesskab, som hviler på følelsesmæssig deltagelse og solidaritet, i den betydning, at den anden
værdsættes i al sin forskellighed, og på lige fod med alle andre.
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Et andet element i anerkendelsesbestræbelsen må være, at mentor stiller sine faglighed til menteens
rådighed. Det vil sige, at mentor afslører skjulte dagsordener og bistår ved svære samtaler, dels ved at
deltage, men også ved at fortælle, hvor han/hun skal være særlig kritisk overfor politiske prioriteringer
og organisatoriske vaner. Mentor skal også være på vagt overfor retslige krænkelser, som hans/hendes
mentee kan udsættes for. Kender mentor ikke selv sociallovgivningen, så er det en mentoropgave at få
skabt kontakt til en samarbejdspartner, der gør. Det samme gælder naturligvis lægehjælp, lektiehjælp,
psykologisk hjælp og økonomisk rådgivning. Som det sidste skal nævnes, at mentor som led i anerkendelsesbestræbelsen også må sørge for selv at gøre sig så fri af de organisatoriske og samfundsmæssige
undertrykkelsesmekanismer som muligt. Det vil sige, at mentor må sikre sig et kollegialt fællesskab, hvor
det bliver muligt at drøfte og reflektere over mentorarbejdet og udvikle den kritiske sans, der er nødvendig i kampen for anerkendelse.

3.9.2 Afviklingen af “Den organisatoriske dømmekraft”
Med inspiration fra Haslebo & Haslebo111 kan man sige, at etikken i mentorskaber beror på overvejelser
over den morals anerkendelse, som vi er forpligtet på gennem det fællesskab, som vi er en del af.
I forrige afsnit blev det tydeligt, at mentors arbejdsfællesskab har andre arbejdsopgaver og en anden
faglig stolthed end den, der kommer fra mentorarbejdet. Det betyder, at der ligger moralske anerkendelsesformer, der kan modarbejde de former for anerkendelse, som en mentee har brug for. Hun har
f.eks. vældig brug for at blive anerkendt for mange ting, som hun gør udmærket, selv om hun har svært
ved at holde fast i sin uddannelse. Det kan på den anden side være vanskeligt for en mentor fra uddannelsesinstitutionen at øse af sin anerkendelse på overbevisende måde, når begge fra den politiske
diskurs ved, at det bedste er at fastholde uddannelsen. Anerkendelsen kan nemt få et utroværdigt skær.

111 Haslebo, Gitte og Haslebo, Maja Loua (2007)
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Udgangspunktet for en organisatorisk relationel etik er den commonsense-etik, som Jørgen Husted112
udfolder, og som sit fundament indeholder fire moralske grundværdier:
1. Ikke-skadevolden:
Man må ikke tilføje andre legemlig eller sjælelig smerte
2. Godgørenhed:
Man skal hjælpe andre i nød, forhindre skade eller ondt,
og man bør gøre godt, værne om og fremme det gode
3. Selvbestemmelse:
Man bør respektere et menneskets valg i egne anliggender
4. Retfærdighed:
Man bør behandle mennesker retfærdigt, dvs. lige
Det kan imidlertid være vanskeligt altid at handle i overensstemmelse med alle fire grundværdier på en
gang, fordi de i den konkrete situation godt kan være i modstrid med hinanden og pege på forskellige
handlinger. Mentor kan let komme i situationer, hvor der opstår moralske dilemmaer. Derfor kan mentor have brug for nogle holdepunkter for sine refleksioner og have brug for anerkendende relationer,
der kan støtte processen.
Et bud på dette kunne være, at mentorerne fra mentorordningen samles jævnligt for at skabe det
dialogiske rum, hvor disse refleksioner kan finde sted. Derudover vil der være brug for holdepunkter,
som kan guide mentor i hans/hendes handlinger, så de kan leve op til mentors krav om anerkendende
arbejde. Buddet på sådanne holdepunkter findes i ’Den relationelle refleksionsblomst’.113 Se herunder.
Hver cirkel i figuren herunder udgør et moralsk holdepunkt, der kan fungere som en overskrift og være
vejledende for etiske overvejelser i komplicerede hverdagssituationer – netop for at undgå handlinger,
der er uacceptable for de implicerede personer. Ifølge Haslebo & Haslebo114 er et moralsk holdepunkt:

112 Husted (2005)
113 Begrebet ’Den relationelle blomst’ er hentet fra Haslebo og Haslebo, men blomsten her
er en videreudvikling, og blomstens kronblade er lidt anderledes end dem, der findes i deres bog
114 Haslebo, Gitte & Haslebo, Maja Loua (2007), s. 306
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”… ikke en regel, men derimod et sted, hvor det er vigtigt at dvæle, for at kunne finde frem
til de handlinger, der passer bedst til den pågældende situation, og som er mest velegnet til
at medvirke til at skabe en ønskværdig fremtid …Et moralsk holdepunkt kræver en aktiv og
ansvarlig indsats, der både omfatter refleksion, social kreativitet og dømmekraft.”

I forhold til mentorskaber er det relevant at trække holdepunkter frem, som vedrører:
1. Empowerment gennem mentors valg af roller og positioner samt forvaltning af magt
2. Valget af pædagogiske interventioner som tydeligt fortæller, hvilke intentioner der arbejdes ud fra
3. Fællesskabers normer og muligheder, som tager højde for ungdommen som livsfase
og målet om kvalificeret selvbestemmelse med etisk autonomi
4. Udviklingen af identitetsdannelsen, faglig tilværelseskompetence, social tilværelseskompetence,
fænomenologisk tilværelseskompetence og selvreferentiel tilværelseskompetence
5. Kampen for anerkendelse
Og endelig fællesmængden i blomstens midte:
den fælles relationelle etiske forpligtelse i mentorordningen

                                                                                                                        Roller, positioner
og magt
                                                                                                                                                           Pædagogik,
læring og
valgprocesser
Anerkendelse
Relationel
etik

Ungdomsliv
                                                                                                     Identitet og                         og kvalificeret
                                                                                                          rettetheder         selvbestemmelse

Figur 12. Moralske holdepunkter i en relationel etik
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Figuren viser, at de seks holdepunkter indgår i en kompleksitet, hvor det ene holdepunkt henviser til
og samtidig også overlapper de andre holdepunkter. Holdepunkterne egner sig som temaer for etiske
refleksioner over praksis, hvor enkeltsituationer kan gøres til genstand for kollegial eller individuel supervision.
Refleksioner over disse holdepunkter gør det muligt for mentor at forholde sig til mentorskabets etiske
fordring. Det vil sige, at mentor kan blive mere klar over, hvordan mentorskabet kan udvikles på en etisk
forsvarlig måde.
Refleksionerne kan udfoldes ved at overveje følgende:

Empowerment
Etiske overvejelser, der udspringer af den moralske grundværdi om den enkeltes selvbestemmelse,
rejser spørgsmålet om, hvordan mentor sikrer sig, at mentorskabet baseres på mentees egne interesser.
Formålet med mentorskabet formuleres ofte som ’empowerment’, hvor mentee hjælpes til større og
større selvbestemmelse.
I forbindelse med mange mentorskaber findes der imidlertid en underliggende antagelse om, at unge
kan blive ’empowered’ for deres eget og samfundets bedste ved den dirigerende men godgørende
indsættelse af eksterne mål for mentorskabet. Disse eksterne mål er ofte forbundet med arbejdsmarkedsrelaterede mål og bestemt af arbejdsgivere og beslutningstagere. Mentees reagerer forskelligt på
eksterne mål. Mens nogle accepterer målenes præmisser fuld ud, er der andre, der ikke gør det. I nogle
sammenhænge vil modstand mod præmisserne blive sanktioneret ved, at deltagelse gøres til et moralsk
anliggende.115
Når formålet med mentorskabet formuleres som ’empowerment’ af den unge, er det væsentligt at være
opmærksom på, om mentorskabet har den virkning, at det faktisk gør den unge mere i stand til at forfølge sine interesser, eller om det er andres interesser, som er styrende for mentorskabet. Det er imidlertid
ikke et spørgsmål om enten den unges eller andres interesser. Derfor er det relevant at overveje:

115 Colley, Helen (2003), s. 77
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• I hvilken udstrækning bliver mentor et middel for eksterne interesser
frem for en facilitator for mentee?
• Hvilke interessekonflikter kan der være, og hvilke fordringer giver dette anledning til?
I forlængelse af disse overvejelser over hvis interesser, mentorskaber imødekommer, er det også vigtigt
at overveje, om det er mentors mere end mentees interesser, der er styrende. Mentors involvering kan
netop blive større end menteens, og på den måde kan det blive mentors egne interesser, der præger
mentorskabet. Dette kan ske, hvis mentor – bevidst eller ubevidst – føler sig svigtet, f.eks. hvis den unge
ikke møder som aftalt. Eller hvis mentor nærmest forventer taknemmelighed fra den unges side. Det er
derfor vigtigt at overveje:
• Hvis behov er styrende for mentorskabet – mentors eller mentees?
• Hvordan kan mentor sikre, at menteens behov præger mentorskabet?

Pædagogiske interventioner
Afhængigt af målene med mentorskabet, vælger mentor den form for pædagogisk intervention, mentee
har behov for. At gøre det anerkendende er forbundet med store vanskeligheder. Hvordan sikrer mentor, at de ærinder, han/hun går, er nødvendige for netop denne mentee? I den forbindelse kan mentor
overveje:
• I hvilket omfang er der behov for at tilpasse mentee
til samfundsmæssige og kulturelle konventioner?
• I hvilket omfang er der behov for strategier, der skaber omsorg, tillid og anerkendelse?
• I hvilket omfang er der behov for at støtte mentees egne læreprocesser,
og hvordan skal nye læringsmetoder introduceres?
• I hvilket omfang er der behov for at være støttende i forhold til mentees faglige og sociale læring?
• Hvordan skal uddannelses-, arbejdsmarkeds- og karrierevalgsprocesser gribes an,
så de indeholder etisk autonomi?
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Fællesskabers normer og muligheder
Gennem mentorskabets praksis kan mentor vise mentee, hvordan samfundets normer skaber social
tilknytning og anerkendelse gennem solidaritet. Mentor skal have forståelse for og viden om ungdomslivet, som det tager sig ud lige nu, og have indsigt i almindelige ungdomsproblematikker. Mentee skal
støttes i sin proces frem mod kvalificeret selvbestemmelse, der er moralsk afstemt, uden at krænke den
unges autonomi. Her er det relevant at overveje:
• Hvordan kan mentor sætte ord på forholdet mellem fællesskab og individualitet?
• Hvordan kan mentor tale med mentee om de normer, som kan være retvisende i vores samfund?
• Hvordan kan mentor gå i dialog med mentee om senmodernitetens kamp om anerkendelse?
• Hvordan kan mentor bidrage til at udvikle menteens og samfundets normer,
så rammerne for normalitet kan rumme større mangfoldighed?
• Hvordan kan mentor selv udvikle sin forståelse og anerkendelse
af forskellige ungdomskulturer og dermed udvikle rummelighed?

Udvikling af identitetsdannelsen:
Faglig, social, fænomenologisk og selvreferentiel tilværelseskompetence
I teoriafsnittet om identitet gøres gældende, at identitet er socialt konstrueret i flere lag mellem individets biologiske forudsætninger og samfundets politiske og kulturelle påvirkninger. Refleksioner omkring dette holdepunkt må dreje sig om, hvordan mentor på en passende måde bidrager til, at mentee
kan udvikle flere potentialer for samfundsmæssig anerkendelse, selvom mentee eventuelt ikke matcher
det politiske mål om gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Den etiske fordring i denne forbindelse
drejer sig om mentors evner til at tilbyde mentee alternative identitetsopfattelser og at støtte og opmuntre til kvalificeret selvbestemmelse. Etiske overvejelser retter sig derfor mod følgende punkter:
• Hvilke tanker gør mentor sig om de relationer, mentee indgår i
– og disse relationers betydning for mentees identitet?
• Hvordan påvirker mentorskabet udviklingen af mentees identitet?
• Hvordan kan mentor bidrage til, at mentee kan skabe nye fortællinger om sig selv,
men samtidig bevarer oplevelsen af at være kohærent over tid?
• Når mentor og mentee har hver deres værdier med delvist overlap,
hvordan kan disse værdier udvikles dialogisk?
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• Hvordan kan mentor bidrage til, at mentees kvalificerede selvbestemmelse
udvikler sig gennem mentorskabet?
• Hvordan kan mentor tilbyde flere perspektiver på de fællesskaber,
som mentee kan bruge til opbygning af egne værdihorisonter?

Anerkendelse
Mentorskaber som anerkendende relationer medfører, at mentor skal bidrage til, at mentee får del i
samfundets anerkendelse på det retslige og solidariske område. Mentor skal selv opbygge en tæt følelsesmæssig relation til mentee, en relation som holder sig på den rigtige side af en usynlig grænse. Det
kan skabe en række dilemmaer, som mentor har brug for at reflektere over. At gå på grænsen mellem
distance og nærhed kræver øvelse, og refleksioner kan hjælpe:
• Hvordan kan mentor positionere generaliserede andre,
så mentee gives mulighed for at få dækket sit behov for selvtillid, selvagtelse og selvværd?
• Hvordan kan mentor udvikle anerkendende fællesskaber sammen med mentee?
• Hvordan kan mentor anerkende, at menteens selvforhold udvikles indenfor rammerne af et specifikt
moralsk fællesskab for derved at opnå anerkendelse, uden at det går ud over den etiske autonomi?
• Hvordan kan mentor bidrage til at gøre mentees liv meningsfuldt og interessant
indenfor en fælles værdihorisont?
Anerkendelse er imidlertid ikke kun et aspekt, der vedrører mentee. Mentor har også selv behov for
anerkendelse, og det er derfor væsentligt at overveje:
• Hvordan kan mentor søge anerkendelse i det kollegiale fællesskab og i samfundet generelt for det
arbejde, der ligger i mentorskabet?
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Moralske aktører i en relationel etik
Mentor kan have god brug for at reflektere over disse moralske holdepunkter i fællesskab med andre,
f.eks. i den organisation, som mentorskabet er tilknyttet. På den måde kan etiske overvejelser justeres,
udvikles og skabe grobund for, at mentorskaber udvikler sig, og mentor afvikler noget af den institutionelle dømmekraft, som vil modvirke mentees arbejde frem mod kvalificeret selvbestemmelse og
samfundsmæssig anerkendelse. I den forbindelse kan det overvejes:
• Drøftes det hyppigt i mentorskabet, hvordan relationen har det,
og om der sker de fremskridt, som gør mentee mere kraftfuld?
• Hvordan skal mentor opfylde sin forpligtelse til at udvikle nye strategier
sammen med mentee, når det er tid til nytænkning?
• Hvordan kan mentor skabe nye perspektiver for mentee?
• Hvordan kan mentor bidrage til at udvikle den institutionelle dømmekraft, så den mister betydning?
• Hvordan sikrer mentor sin egen identitetsudvikling og autenticitet?
• Hvordan bidrager mentor til udvikling af den organisatoriske mentorordning?
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4.0 Udvikling af mentorskaber
At forankre mentorordningerne i organisationen
Et af svarene i arbejdet med at fastholde unge i uddannelse er mentorordninger. Mentorordninger betragtes som attraktive og en af vejene til inklusion.
Mentorskaberne er oftest organisatorisk forankret i enten et UU-center eller en uddannelsesinstitution.
De mange forskellige typer af mentorordninger spænder fra løse tilknytninger af mentorer, som arbejder individuelt med hver sin mentee, over tætte institutionaliseringer, hvor mentors tilknytning indgår i
en struktureret organisation sammen med andre mentorer.
De fleste mentorskaber lever en ret tilfældig tilværelse, og kan have karakter af isolerede privatpraktiserende mentorskaber. Erfaringer fra en undersøgelse af forskellige mentorordinger116 peger på, at den
organisatoriske forankring er vigtig for kvalificering af mentorskaberne.
Den måde mentorordningen struktureres på, giver rammer for, hvordan mentorskabet kan udfolde sig
og udvikles i en stadig bestræbelse på at løse de opgaver, der presser sig på. Hvis mentorskaberne også
skal bidrage til en samfundsmæssig anerkendelse af den gruppe af unge, der ikke kan gennemføre ungdomsuddannelser, så skal mentorerne knyttes sammen i en organisatorisk enhed med et forpligtende,
udviklende og anerkendende fællesskab med mulighed for refleksive tiltag.

Forslag til en model for organisatorisk forankring
Koblingen mellem på den ene side mentees behov for hjælp og på den anden side mentors kompetencer og rolleopfattelse er afgørende for mentorrelationens ’succes’. Kemien skal passe, og de skal begge
have mod på at mødes og sammen udvikle en lærende relation.

116 Projektrapport (2009): ”Det gælder om at komme helt ind under huden, en diskursanalyse”,
VUE – Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning
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Det sætter fokus på den relationsdannelse, som indgår i mentorordningen. Og skal det gøres forsvarligt,
så vil det kræve en konsulent, der har de fornødne kompetencer til at analysere og afdække såvel styrker som svagheder hos såvel mentee som mentor.
’Mentorskabskonsulenten’ kan titlen være, fordi vedkommende skal tage sig af både mentees og mentorer og udvikle en særlig sans for, hvordan den enkelte udnytter sine potentialer bedst muligt.
Ud over at matche mentorskaberne skal mentorskabskonsulenten også kompetenceudvikle mentorerne
og styrke den relationelle etiske dialog i organisationen samt være det professionelle bindeled mellem
den administrative ledelse, mentorerne og de skiftende mentees.
Mentorskabskonsulentens funktioner kunne være, at:
• Klarlægge unges behov
• Afdække mentorers kompetencer
• Koordinere den samlede mentorordning
• Varetage mentorernes kompetenceudvikling
• Organisere supervision til mentorer
• Organisere mentorers erfaringsudveksling og kollegial supervision
• Udvikle den relationelle etik i mentorordningen
• Iværksætte og pleje mentorskaber
• Koordinere netværksgrupper for mentees
• Kvalitetssikre, evaluere og udvikle mentorordningen
Matchningen er krumtappen i organisationernes mentorordninger, og derfor må visitering af mentee til
en kompetent117 mentor varetages af en veluddannet, erfaren og professionel medarbejder i organisationen, som her foreslås at gå under betegnelsen mentorskabskonsulent.

117 Ved kompetent forstås her en bevidst, reflekteret forvaltning af mentorrollen
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Mentorskaberne kan således professionaliseres – uden at mentor i forvejen nødvendigvis har en bestemt professionstilgang til mentorskaber eller en bestemt uddannelse eller uddannelsesniveau. Denne
professionalisering sker i et organisatorisk fællesskab og tilrettelægges af en mentorskabskonsulent,
der skal have en relevant professionsbaggrund og erfaringer med at yde konsultativ og superviserende
bistand.

Ledelse og administration

Mentorordning

Udsatte unge

                                                                                                                                                              Målet med mentorskabernes praksis er,
                                                                                                                                                       at mentee opnår kvalificeret selvbestemmelse

                                                            Mentorskabskonsulent
                                                                                                                                                                                 Roller, positioner
og magt
                                                                                                                                                                                                                    Pædagogik,
læring og
valgprocesser
Mentorskabskonsulentens funktioner
Anerkendelse
• Klarlægge unges behov
Relationel
• Afdække mentorers kompetencer
etik
• Koordinere den samlede mentorordning
• Varetage mentorernes kompetenceudvikling

Ungdomsliv
• Organisere supervision til mentorer
                                                                                                                                                              Identitet og                         og kvalificeret
                                                                                                                                                                   rettetheder         selvbestemmelse
• Organisere mentorers erfaringsudveksling
og kollegial supervision
• Udvikle den relationelle etik i mentorordningen
• Iværksætte og pleje mentorskaber
                                                                                                                                                       Målet med den relationelle refleksionsblomst
• Koordinere netværksgrupper for mentees
                                                                                                                                                           er
at skabe mentorkompetencer gennem
                                                                                                                                                       refleksioner over seks moralske holdepunkter

Figur 13. Udviklende mentorordning
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Figuren herover illustrerer, hvordan en mentorskabskonsulent kan medvirke til kvalificeringen af mentorskaberne i organisation.
Kvalificeringen af mentorskaber sker ved, at mentorkonsulenten skaber betingelser for:
1. At mentorerne reflekterer over praksis
Det betyder, at mentorerne kontinuerligt overvejer og stiller spørgsmål til deres praksis
– set i lyset af målet om kvalificeret selvbestemmelse
2. At disse refleksioner kvalificeres gennem teoretiske perspektiver
Refleksionerne kan spejles i lyset af teori om:
Mentorroller – positioner og magt
Pædagogik – læring og valgprocesser
Ungdomsliv og uddannelse
Identitet og selvets rettetheder
Anerkendelse
3. At den relationelle etiske dialog styrkes organisatorisk
Gennem logbøger
Gennem individuel og kollegial supervision
Gennem kurser og udviklingsarbejde
Mentorernes kompetencer vil på denne måde udvikles refleksivt gennem praksis, dels i mentorskaberne,
dels i det organisatoriske fællesskab. Mentorerne vil udvikle sig til reflekterende mentorer.
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4.1

Refleksive rum i organisationen
I de organisationer, mentorskaberne er forankret i, må der skabes plads og rum118, hvor mentorer individuelt kan forholde sig til opgaven og i fællesskab kan dele erfaringer fra praksis, udvikle deres dømmekraft og udvikle og justere såvel de enkelte mentorskaber som selve mentorordningen i organisationen.
Ved at indføre et sådant refleksivt niveau i organisationen, vil det være muligt
• at kvalificere det enkelte mentorskab og på den måde skabe betingelser
for unges udviklings- og læreprocesser
• at bidrage til den enkelte mentors kompetenceudvikling
• at udvikle og kvalificere selve mentorordningen i organisationen.
Hverdagen som mentor er ofte kendetegnet ved, at man har travlt med at svare på de udfordringer,
der er i situationen, og få gjort det, man skal gøre. I et refleksivt rum er det muligt at ”høre sin egen
stemme”, at undre sig over egne handlinger og at stille de spørgsmål, der ofte ikke bliver stillet. For den
enkelte mentor er det vigtigt og givende at kunne stille spørgsmål til egen praksis og søge efter forståelser. For udviklingen af mentorordningen i organisationen er det vigtigt og værdifuldt, at mentorerne i
fællesskab kan finde frem til det almengyldige i spørgsmålene og på den måde bidrage til udviklingen af
nye og bedre mentorskaber.
Følgende er bud på forskellige måder at rammesætte disse refleksive rum,
som alle har til hensigt at kvalificere og udvikle mentorskaberne:
1. Den enkelte mentors logbog – en løbende individuel refleksionsform
2. Supervision og kollegial supervision
3. Projektmodellen
Samtaler mellem mentorkonsulent og den enkelte mentor med udgangspunkt i projektmodellen
med henblik på at planlægge, evaluere og udvikle det enkelte mentorskab
Samtaler mellem mentorkonsulenten og organisationens mentorer med udgangspunkt i projektmodellen med henblik på at planlægge, evaluere og udvikle mentorskaberne og mentorordningen i
organisationen

118 Med ”rum” forstås her forskellige professionelle hjælpesamtaler og kommunikationsformer, der fremmer
refleksion såvel hos den enkelte mentor som mellem mentorerne i et forpligtende organisatorisk fællesskab
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4.1.1

Den enkelte mentors logbog – en løbende individuel refleksionsform
Hensigten er, at mentor kontinuerligt beskriver og reflekterer over vanskelige og dilemmafyldte situationer i sine aktuelle mentorskaber. På den måde indsamler mentor et materiale over egen praksis, som
kan bruges som afsæt for samtalerne i supervisionen og/eller den kollegiale supervision.
Materialet kan have såvel et bagudskuende og evaluerende perspektiv som et fremadrettet og udviklende perspektiv.
Mentor kan endvidere bruge logbogen til – over tid – at få øje på egen udvikling i mentorarbejdet, og
den kan således afdække eventuelle behov for kompetenceudvikling. Figuren heruder er et eksempel
baseret på casen om Pia i kapitel 2. I bilag 1 findes et skema, som kan kopieres til eget brug.

Lenes logbog (dato: 2. marts)
Tag udgangspunkt i en situation, en episode eller en hændelse i en af dine aktuelle mentorrelationer,
som du har lyst til at ”kigge nærmere på”. Det kan være fordi, den var vanskelig for dig, bragte dig i tvivl
om, hvad du skulle gøre, eller fordi du kom i et dilemma.
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1. En beskrivelse af, hvad der
egentlig skete i situationen.
    Hvad iagttog jeg?

2. I forbindelse med det oplevede
    jeg/følte jeg/tænkte jeg

3. Nu, mens jeg skriver dette,
    gør jeg mig følgende tanker

Pia er træt af sin praktik
og vil gerne stoppe.
Hun går rundt i en døs
og laver mange fejl.
Hun ved ikke, hvad hun skal gøre
ved situationen og er meget ked
af det.
Jeg sms’er med hende hver dag
og besøger hende så tit, jeg kan.

Jeg oplevede, at Pia var så dårlig,
at hendes helbred var truet.
Det gjorde mig ondt, og jeg var
bekymret og bange for, hvad der
skulle ske med hende.
Jeg tænkte meget på hende og
på, hvad jeg kunne gøre for at
hjælpe hende.
Måske skulle jeg inddrage
vejlederen eller prøve med
psykologen igen?

Hvad kunne jeg have gjort for
at kvalificere Pias måde at være
selvbestemmende på?
Skulle jeg have talt mere med
hende om morens død for at hun
fik bearbejdet sin sorg bedre?
Skulle jeg have hjulpet hende
med at undersøge andre uddannelsesmuligheder og snakket
mere med hende om, hvad hun
gerne ville på længere sigt?
Måske ligger der noget andet
bag valget?

1. Først ser du tilbage og beskriver, hvad der skete helt konkret i situationen:
Hvad handlede situationen om, hvor forgik den, hvem gjorde hvad, hvem sagde hvad…?
Hvad ville andre have kunnet se?
2. Dernæst beskriver du, hvad du følte og oplevede i situationen.
Hvad foregik inden i dig? Hvad var din indre stemme? Fik du talt med mentee om det?
3. Til sidst beskriver du, hvad du nu, hvor du sidder og tænker tilbage på situationen,
tænker, der var på spil.
Hvordan kan du – ved hjælp af det, du ved* – forstå det, der skete?
Hvordan kan du forstå mentees handlinger og reaktioner og dine egne?
Hvordan mon mentee ville fortælle om episoden og det, der skete?
Hvad ville du sige til din kollega, hvis det var hende, der fortalte om situationen?
Giver det dig anledning til at overveje anderledes handlinger i en lignende situation?
* Det kan f.eks. være i forhold til mentorroller og positioner, ungdomsliv og kvalificeret selvbestemmelse,
relationer, selv-psykologien, identitetsprocesser, valgprocesser og karrierekonstruktion og læring.

4.1.2 Supervision og kollegial supervision
Supervision er professionelle hjælpesamtaler119, som er kendetegnet ved et aftaleforhold og en særlig
struktur og iscenesættelse. Samtalerne finder sted mellem en ’hjælper’/en supervisor og en ’hjælpsøgende’/en supervisand. Relationen mellem dem er ulige/asymmetrisk og kan have karakter af et mesterlæreforhold. Supervisandens kollegaer kan indgå i supervisionen som et ’reflekterende team’. Det er
hjælperen, der har ansvaret for samtalens professionelle karakter.
Kollegial supervision er på samme måde kendetegnet ved faste aftaler, en bestemt struktur og iscenesættelse, og det reflekterende team indgår altid i disse samtaler. Samtalerne finder sted mellem
kollegaer, der som udgangspunkt er fagligt lige kvalificerede, og hvor relationen mellem deltagerne er
lige. Her er der ikke tale om et formelt ansvar hos hjælperen for samtalernes karakter. Fælles for disse
hjælpesamtaler er, at samtalernes indhold er arbejdsrelaterede problemstillinger. Samtalerne er forståelses- og læringsrettede, de giver mulighed for at personen, der er i fokus med sin problemstilling,
ændrer perspektiv på sin forståelse gennem hjælperens spørgsmål og de reflekterende samtaler, som
det reflekterede team bidrager med.

119 Hermansen, Løw og Petersen (2004)
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4.1.3 Projektmodellen som et redskab til planlægning,
evaluering og udvikling af mentorskaber og mentorordninger
Projektmodellen, som er udviklet at Sven Mørch120, er en planlægnings- og evalueringsmodel (se figur
14). Den beskriver faser og bevægelser i et forløb og kan inspirere til, hvordan man kan planlægge, gøre
erfaringer med og evaluere sin indsats. Modellen kan således bruges i planlægningen af en indsats, men
den kan samtidig fungere som en spørgeramme til en igangværende indsats og på den måde være et
redskab i en løbende evaluering.
Når nye aktiviteter igangsættes griber vi ofte rutinemæssigt til velkendte måder at håndtere problemer
på, uden nødvendigvis at gøre os karakteren af problemet helt klart. Vi får for sjældent stillet spørgsmål
til de rationaler, der ligger til grund for vores indsatser. Nye indsatser, som mentorskaber er, forudsætter et systematisk planlægnings- og evalueringsarbejde.

Matrix

Projektmodel

Indsatsteori

Problem

Plan

Indsats

Succes
Mål
Resultater

Teori
Viden

Figur 14

120 Mørch, Sven (1993) og (2006)
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Kontekstteorien kan her f.eks. være:
Teoretiske perspektiver på mentorskab,
ungdomsliv og kvalificeret selvbestemmelse, relationer, selv-psykologi,
identitet, valgprocesser og
karrierekonstruktion og læring

Modellen arbejder med tre hovedbevægelser:
1. fra problem til succes/mål via kontekstteori
2. fra succes/mål til indsatsplanlægning via indsatsteori
3. fra indsatsplanlægning til resultater

Projektmodellen som planlægningsmodel
Modellen lægger op til et samarbejde omkring en praktisk udforskning af mentorskabet. Projektmodellen rejser løbende spørgsmål til de beslutninger, der skal træffes i planlægningen. En af modellens
hovedpointer er at udvikle mål for det problem, man arbejder med, forud for beslutningerne om den
indsats, man vil sætte i værk. Det særlige er, at man ikke går direkte fra problem til plan og gennemførelse af indsats.

Bevægelse 1
Problem og succesbestemmelsen er første bevægelse i planlægningen. Mørch understreger, at man skal
tage udgangspunkt i problemet – set fra de unges perspektiv. De er målgruppen, det er dem, mentorskabet skal komme til gavn. Når problemet er nærmere bestemt, må man overveje, hvad det er for resultater, man ønsker, der skal komme ud af indsatsen. Hvilke tegn vil man se efter? Hvad vil være succes/
mål? For at kvalificere denne bevægelse inddrages hjælperedskabet kontekstteori, dvs. teori og viden
om problemfeltet og den sammenhæng, der arbejdes i. Det betyder, at inddragelse af kontekstteorien
kan ændre den måde, man forstår problemet på, og de resultater, man forestiller sig skal komme ud af
indsatsen – inden man formulerer selve indsatsen.

Bevægelse 2
Anden bevægelse er at lægge en plan for indsatsen i forhold til succesbestemmelsen. Opgaven er at
bestemme indsatser, der fremmer målet/succesopnåelsen. Hjælperedskabet i denne bevægelse er ”indsatsteori”, dvs. viden om og erfaringer med, ”hvad der virker”, set i relation til den kontekst indsatsen
indgår i, de potentialer og rammer der er.
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Matrixen – et hjælperedskab
For at kunne planlægge og evaluere en indsats som mentorskab, kræver det, at man sammenholder
sammenhænge mellem de midler, man tror, kan indfri de opstillede mål. Mørch introducerer matrixmodellen som et redskab hertil (se figur 15). Ved hjælp af den overvejer man på forhånd om og hvorfor,
de midler, man vil tage i anvendelse, fører til den udvikling, der er målet for indsatsen. Man opstiller på
forhånd en indsatsteori, som er ens forestillinger om, hvorfor og hvordan en given indsats vil virke. Man
gør det indforståede tydeligt, når man skal forklare og begrunde indsatsen over for andre f.eks. andre
mentorer eller mentorkonsulenten.

Middel

Mål

Sms-kontakt flere
gange dagligt
Giver Pia
Matador Mix
Deltager i Pias
housewarming

At Pia føler sig set

At opmuntre Pia

At forhindre Pia
i at skade sig selv

x

x

x

At Pia ikke
føler sig svigtet

x

x

Figur 15

Matrix-modellen kan bruges til at tænke højt sammen med henblik på at kvalificere indsatsen i mentorskabet. Den kan ligeledes bruge til at evaluere indsatsen, ved at man efterfølgende spørger til i hvor høj
grad, de enkelte midler var med til at indfri de opstillede mål. I bilag 2 findes et skema, som kan kopieres
til eget brug.
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Bevægelse 3
Tredje bevægelse er at finde måder, der sikrer, at det, man har forestillet sig, reelt bliver sat i værk og
fastholdes gennem projektforløbet, og at det er muligt at undersøge/evaluere om og hvordan, indsatsen
virker.

Modellen som evalueringsmodel
Projektmodellen kan som tidligere omtalt ligeledes anvendes til at foretage en evaluering af mentorskabet. Evaluering drejer sig om at finde ud af, om det, der foregår, er værdifuldt og i overensstemmelse
med, hvad man ønsker, der skal ske. For at kunne evaluere en indsats, er det nødvendigt at have tilrettelagt indsatsen, så den er evaluerbar, dvs. at have klargjort sig sine mål. Evaluering efter projektmodellen
behøver ikke alene at være en evaluering af projektets resultat (effektevaluering), men kan også være
en evaluering af indsatsens plan og gennemførelse (procesevaluering). Evalueringen af mentorordningen ud fra projektmodellen bliver derfor ikke primært et spørgsmål om indsatsens konsekvenser, men
om realiseringen af mulighedsbetingelserne: Skaber den måde, vi tilrettelægger og arbejder i mentorskaberne på, de muligheder for unges udvikling og læring, som bidrager til de unges kvalificerede
selvbestemmelse, som er målet med mentorskaberne?
En systematisering af evalueringerne gør, at de kan anvendes som led i en bevidst kvalitetsudvikling.
Evalueringen kan både have meget konkrete dimensioner og være del af en kompetenceevaluering.
Såvel planlægningen og evalueringen ved hjælp af projektmodellen kan foregå på to niveauer:

Niveau 1: Det enkelte mentorskab – relationsniveauet
Modellen kan bruges af mentor eller mentorer i fællesskab, når det enkelte mentorskab planlægges og
til den løbende evaluering og justering af det.
Modellen kan være udgangspunkt for samtaler mellem mentorkonsulenten og den enkelte mentor med
henblik på at kvalificere det enkelte mentorskab.
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Niveau 2: Mentorskaberne i organisationen/mentorordningen i organisationen
Modellen kan være udgangspunkt for samtaler mellem mentorkonsulenten og organisationens mentorer med henblik på at planlægge, evaluere og udvikle mentorskaberne og mentorordningen i organisationen.
Man kan se på, hvordan indsatsen virker i forhold til en række konkrete forhold i planlægning og gennemførelse, og mere overordnet kan man undersøge, om de former, man har valgt, er med til at realisere den fælles faglige forståelse, der er i mentorordningen.

Refleksionsspørgsmål
På hvilke måder forestiller du dig, at du kan blive en mere kompetent mentor,
hvis din ordning blev organiseret som vist i figuren ’Udviklende mentorordning’?
Udfyld logbogen ud fra en af de andre situationer, som Pia og Lene i casen om Pia (kapitel 2) har oplevet.
Formuler fire konkrete mål for mentorskabet (Pia og Lene).
Skriv dem ind i matrix-modellen, og overvej relevante midler til at nå disse mål.
Når det overordnede mål for Pia (i casen) er, at hun udvikler kvalificeret selvbestemmelse
• hvad er da succeskriterierne for mentorskabet?
• hvilke teoretiske perspektiver vil kunne kvalificere dine overvejelser over,
hvilke tiltag Lene kunne iværksætte?
• hvordan vil din plan for Lenes mentorarbejde se ud?
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5.0 Lærende mentorskaber
I kapitel 2 findes en case om mentorskabet mellem Pia og Lene. Den indgår også i de forskellige teoretiske afsnit med henblik på, at læseren kan perspektivere den praksis, som de to udvikler sammen.
I dette kapitel præsenteres yderligere tre cases, og læserne inviteres til at reflektere hver for sig og sammen i grupper over det, der er muligt i forhold til casens personer.
Idéen er at opøve refleksionskompetence ud fra den beskrevne praksis og bogens teoriafsnit. Det er
ikke meningen, at gruppen skal blive enige, men at I bruger hinanden til at rejse tvivlspørgsmål og dilemmaer, der giver potentiale til nyorientering af jeres egne mentorskaber.
Læs alle casene igennem, så I har et overblik og de tre mentees: Pia, Basim og Sara og deres mentorer
Lene, (Ole), Peter og Sofie samt Mark, der muligvis står foran en start i et mentorskab.
Når casene er læst, skal I se på refleksionsspørgsmålene og tage hul på dem. Vi foreslår, at I desuden
forbinder spørgsmålene med de relaterede teoriafsnit.

5.1

Refleksionsspørgsmål til cases
Refleksionsspørgsmål til casen Pia
• Hvad finder I af styrker og svagheder i Pias identitet, og hvor kommer de fra?
• Hvad skal/kan mentor gøre for at støtte Pias identitetsudvikling
frem mod kvalificeret selvbestemmelse?
• Hvad skal Pia have hjælp til for at blive kompetent til i de fire felter – se figur 15
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Refleksionsspørgsmål til casen Mark
• Hvordan tror I, at Marks samtale med vejlederen forløber?
• Diskuter om Mark kan have glæde af en mentor. Hvad taler for, og hvad taler imod?
• Hvilke kompetencer skal en mentor til Mark være i besiddelse af?
• Lav en analyse af Marks identitet, og find frem til, hvad Mark har brug for?
• Beskriv Marks rettethed mod selvhævdelse og selvfremstilling.

Refleksionsspørgsmål til casen Basim, Ole og Peter
• Hvilke problemer mener I, at Basim har?
• Er de relateret til hans indvandrerbaggrund?
• Kunne skole- og vejledersystemerne have hjulpet ham bedre, end de gjorde?
• Hvilke karrierevalgskompetencer mener I, at Basim er i besiddelse af?
• Hvilken støtte kunne han have glæde af?
• Hvad har Basim lært af de praksisfællesskaber, han har deltaget i?
• Hvad gør Peter for at understøtte Basims læreprocesser?
• På hvilke måder bliver Basim henholdsvis anerkendt og krænket?
• Får Basim udviklet kvalificeret selvbestemmelse i sit mentorforløb?
• Hvordan kan Basim som rollemodel lære andre unge noget?
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Refleksionsspørgsmål til Sara og Sofie
• Hvordan vil I karakterisere Sara og Sofies relation?
• Hvilke styrker og svagheder ser I i den?
• Hvilke roller indtager de?
• Hvad lærer Sara i løbet af sin mentorperiode?
• Hvordan lærer Sara af Sofie i forskellige situationer?
• Kommer Sara til at mestre tilværelsen i løbet af mentorskabet?
• Prøv at lave et rollespil, hvor den ene er Sara og den anden Sofie, der arbejder narrativt,
for at få Sara til at finde flere resurser, inden hun skal i gang med at læse.

Alle casene
• Diskuter om mentorordninger er den bedste løsning i forhold til vores fire case-mentees?
• Hvis ja, hvorfor det?
• Hvis nej, hvad skal der da sættes i stedet?
• Diskuter forskelle og ligheder mellem case-mentorskaberne og jeres egne mentorskaber.
• Har de samme læringsbehov?
• Har de samme behov for anerkendelse?
• Rummer de lignende udfordringer på identiteten?
• Kunne du forestille dig, at du selv fremover vil arbejde mere
med kvalificeret selvbestemmelse i dine mentorskaber?
• Er der nogen case-mentee, som du ikke ville kunne støtte?
• Forestil jer, at I var mentor for Sara.
• Hvordan ville I have støttet hende frem mod kvalificeret selvbestemmelse?
• Hvilke hypoteser har I om hendes selvfremstilling og mestring?
• Hjælp Sofie med at evaluere hendes mentorforløb ved hjælp af Sven Mørchs model.
• Lav et godt refleksivt spørgsmål til hver af casene, som du kunne tage med til supervision, hvis du var
mentor i en ordning med supervision. Problemet, som du gerne vil have hjælp til, skal være kort og
præcist formuleret som en undren over en konkret situation, som du har været ude for.
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5.2

Case Mark
Mark havde forladt sin stamskole for at forsøge at starte på en frisk. Det var ikke første gang, dette
skete for Mark, men han troede virkelig på det denne gang og glædede sig til at falde til og falde til ro på
den nye skole, som havde et godt ry. Men ro, det fik Mark ikke, og efter kun to måneder blev han overført til Ungdomsskolen via Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Her begyndte han omkring oktober måned i en 9. klasse. Tanken var, at han skulle færdiggøre sin 9. klasse her og så videre til en EUDuddannelse på teknisk skole. Mark vidste slet ikke, hvad han gerne ville være, bare han kunne tjene godt
ved det. Valg af ungdomsuddannelse var vanskeligt for ham, for han ville egentlig helst bare arbejde.
Mark stoppede i januar måned efter kun 3½ måned, fordi en af lærerne havde sagt nogle ting om Mark
foran hele klassen, som han ikke kunne tolerere. Han følte sig krænket.
Efterfølgende havde vejlederen en række samtaler med Mark og hans mor. De blev enige om, at Mark
skulle i gang i et projekt, der kaldes ’Arbejde og Undervisning’. Mark var meget indstillet på at komme
i gang. Han virkede meget motiveret og slog fast, at nu skulle det være. Moren virkede også lettet og
fortælte, at hun glædede sig over, at der endelig er fundet en god løsning for sønnen.
For blive visiteret til ”Arbejde og Undervisning” skal eleven igennem et 14 dages praktikforløb, hvor
vejledningssøgende beviser, at han kan tage ansvar, passe et arbejde, møde til tiden, og hvad der nu i
øvrigt hører til en stabil arbejdskraft. Det var Mark helt indstillet på. Praktikken foregik i et tømrerfirma,
og Mark gav under samtalerne udtryk for stor interesse for og vilje til at gennemføre praktikforløbet, for
derefter at komme i gang med det egentlige projekt.
Under den efterfølgende samtale hos tømrerfirmaet efterlod Mark ligeledes et godt indtryk. Moren fortalte over telefonen til vejlederen, at han pralede overfor sine kammerater og familie om, at han skulle i
praktik og derefter i gang med en uddannelse.
Mark mødte ikke op den første dag. Moren kontaktede vejlederen og fortalte, at han faktisk var stået
op og gået hen til bussen, men den var desværre kørt, for han var kommet lidt for sent. Så var han gået
hjem igen.
Han fik dog en ny chance af firmaet. Klog af skade kørte vejlederen ham den følgende dag ud til byggepladsen. Det er vejlederens indtryk, at dagen forløb rigtig godt. Han talte med Mark og moren over
telefonen om aftenen, hvor de begge begejstret fortalte om dagens begivenheder, og det var derfor
indlysende, at Mark skulle fortsætte hele praktikforløbet og derfor også møde op den følgende morgen
på byggepladsen kl. 8.30.

110

Marks mor ringede vejlederen op næste morgen for at fortælle, at sønnen var syg. Praktikken ophørte,
fordi virksomheden ikke ønskede at fortsætte prøvepraktikken, når Mark havde forsømt to ud af tre
dage. Med bortfald af praktikplads bortfaldt også projekt ’Arbejde og Undervisning’.
Vejlederen indkaldte Mark til et møde næste dag, hvor de skulle tale om hans nye situation. Vejlederen
ville tilbyde Mark en mentor, som skulle sikre, at Mark ikke marginaliseres yderligere, og at han kommer
i gang med og fuldfører en ungdomsuddannelse.

5.3

Case Basim
Basim fortæller blandt andet, at han sagde ”ja” til at få en mentor, fordi hans forældre ikke ved ret
meget om det danske uddannelsessystem, og hvordan man finder vej og får sig en uddannelse. De siger
bare, at han skal få den uddannelse, som han selv ønsker sig, men det må godt været noget, hvor man
tjener godt bagefter. Læge f.eks.
Basim har fået en lærer, Ole, som sin mentor. Han kender ham ikke så godt, men han ved, hvor han har
kontor, hvis han får brug for ham. Men han kan jo også tale med sin kontaktlærer eller med vejlederen.
Basim synes, der er hjælp at hente rundt omkring, og han er ikke bange for at bede om hjælp.
Basim kom til Danmark fra Iran sammen med sin mor og far, da han var fem år gammel. Nu er han 18 år.
Han bor hjemme sammen med sin lillebror og sin storesøster. Ud over dem bor også farens bror og hans
kone i Danmark, mens resten af familien stadig bor i Iran. Moren savner sin iranske familie meget, og
hun besøger dem sammen med børnene så tit, det er muligt. Det er forbundet med en vis risiko at besøge hjemlandet, da faren er efterlyst af myndighederne, fordi han har kæmpet for ytringsfriheden i den
lokale TV-station. Forældrene er meget glade for deres børn og prøver på alle måder at støtte dem, men
det er svært, når der er så meget ved Danmark, som de ikke kan forstå. Faren arbejder på en mindre
virksomhed, hvor han har været ansat siden ankomsten til Danmark. Moren hjælper af og til svogeren i
hans pizzeria. Der har Basim også opholdt sig meget. Familien er moderate muslimer.
Basim bor i et kvarter med andre unge med indvandrerbaggrund. Der har han et socialt netværk, som
han dog ikke altid er helt begejstret for. Han synes, der er for mange, der hænger på hjørnerne, taler
grimt om danskerne og i øvrigt ikke passer deres sager. Selv prøver han at passe sit, og han ville også
gerne have danske venner.
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Basim vil gerne være mere dansk, end han tror, at forældrene vil give lov til. Han har ikke snakket med
dem om det, men når han går alt for dansk klædt, så føler moren, at han tager afstand fra hende og alt,
hvad hun har kært. Han vil gerne have, at forældrene kan være stolt af ham, og han tror, at de helst ville
have, at han bliver læge eller sådan noget. Men de siger, at han selv skal vælge det, han gerne vil. Lige
nu tror han, at han måske har valgt forkert. Så han overvejer at skifte skole. Men mon det kan gå an? Og
hvad vil vejlederen sige?
Basim har gået i den danske folkeskole og taler godt dansk. Han har taget en afgangsprøve, som er gået
udmærket i alle fag. Lige nu går han på EUC, fordi han havde en drøm om at blive kok og åbne sin egen
restaurant inde i centrum.
Basim er begyndt på EUC men overvejer, om det ikke er det forkerte sted, han er havnet. Egentlig ville
han gere være kok og startede derfor indenfor ’fra jord til bord’. Men nu har han været i praktik i køkkenet på et stort hotel, som han ikke brød sig om. Det gik dårligt, sagde han, selvom han sjældent klager
over noget. Han fik kun lov til at skrælle kartofler, synes han, og de andre var grove over for ham, og
kom med hentydninger til ham om, hvor han gemte sit bedetæppe og den slags. Basim følte sig ind imellem ydmyget, og det var ikke folk fra det køkken, der blev hans nye danske venner. Han kunne nu godt
se, at det ikke var dem alle sammen, der var lige ydmygende. Han kunne godt huske, at der også var en
Søren, som altid hilste på ham og kom med en opmuntrende bemærkning. Men oplevelserne havde fjernet lysten til at blive kok fra Basim, så han tænker, at det måske ville være bedre at komme på handelsskolen, så han kan starte en virksomhed selv i stedet for, eller på studenterkursus, så han kan blive læge
bagefter.
Basim går til sin mentor for at få hjælp. Ole har travlt og beder Basim komme igen næste dag. Da Basim
vender tilbage, siger Ole, at han ikke skal give op så let. De mener det bare i spøg, sagde han, og at Basim ikke skulle tage sig af det. Det er sådan en køkkenjargon, siger han. Det hører sig til. Ole foreslår, at
Basim går til sin kontaktlærer med problemet og beder ham finde en anden praktikplads, hvor de måske
ikke er så grove. Måske er de gået over stregen lige i det køkken, hvor han havde været i praktik.
Basin går fra mentoren med en fornemmelse af, at Ole slet ikke havde forstået, hvor ydmygende det
havde været for ham. Men han besluttede alligevel, at han ville tage fat i kontaktlæreren næste dag.
Kontaktlæreren lyttede til Basim og forstod udmærket, at det havde været for groft, og at det ikke var
noget for Basim. Men han kendte kun til uddannelserne på EUC, så han måtte gå til vejlederen og bede
om hjælp der.
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Basim følte sig til meget besvær og kunne ikke få den hjælp, som han havde brug for. Han ville lige
komme til hægterne igen på onkelens pizzeria. Der blev han vel modtaget og blev hængende i en lille
måneds tid. En dag kom der brev fra UU-vejlederen, der lige ville høre, om Basim var stoppet på EUC.
Basim tog op til UU og fik en god snak med vejlederen der. De blev enige om, at han skulle have en ny
mentor, og denne gang blev det én, som han kendte hjemmefra kvarteret, nemlig Peter. Det blev Basim
glad for.
Peter bliver Basims mentor. Peter er UU-vejleder på skolerne i de kvarterer, der er domineret af indvandrere og efterkommere. Han kender miljøet godt og omvendt. Peter er midt i 40’erne, jovial, opmærksom og meget smilende. Han har ikke mange fjender, og der er vist aldrig nogen, der har set ham været
andet end glad.
Basim føler sig både som dansker og som iraner. Han er meget opmærksom på, at han gerne vil høre til i
begge lejre, men det er svært for ham. Han synes ikke, at danskerne tager ham alvorligt nok, og han har
ikke lyst til at blive sammenlignet med de indvandrere og efterkommere, som er dovne og dumme.
Han vil gerne have en uddannelse og finde sig et godt job, få danske venner og en kæreste.
Peter beder ham om hjælp. Han er i gang med at lave en skaterbane, og har brug for hjælp. Den er Basim
med på, og de to går i gang med at tænke, tegne, tale og reflektere over, hvordan den bliver bedst
mulig.
Da vinteren er omme, er banen færdig, og Basim er blevet vældig god til at skate, og han har sammen
med de andre fra gården planlagt konkurrencer og haft det mægtig skægt.
Midt i det hele spørger Peter, om Basim kunne tænke sig at komme i brobygning på DTU. Basim springer
til med det samme, og efter en uge derude ved Basim, at han vil være ingeniør.
Han er klar over, at vejen dertil er lang, og at han må holde fast i sit mål. Der vil være mange udfordringer og mange muligheder for skuffelser. Han spørger Peter, om han vil støtte ham i de svære passager
gennem studenterkurset, og det svarer Peter ”ja” til. Han er altid til at finde i nabolaget, så han skal bare
gribe fat i ham.
I øvrigt kunne det også være, at Peter kunne få brug for Basim engang imellem. Hvis han holdt ud og
klarede sin ungdomsuddannelse, så ville Peter gerne bruge ham som rollemodel overfor andre, der kom
i en situation, der lignede den, som Basim selv havde været i.
De to indgik en aftale.
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5.4

Case Sara
Saras situation har været præget af en del forskellige problematikker. Hun kom på efterskole som
16-årig, fordi det ikke gik godt mellem hende og forældrene, og hun har så ikke boet hjemme siden da.
Forældrene boede over 100 kilometer fra Sara, og det var hun glad for. Så kom de ikke rendende i utide.
Ja faktisk, så var de kun sammen et par gange om året.
Efter efterskolen gik hun i gang på Handelsskolen, fordi hun gerne ville i lære indenfor Matas. Hun
afbrød imidlertid allerede få uger inde i grundforløbet, fordi det hele mindede så meget om skolen, som
hun var træt af.
Derefter tog Sara på VUC, hvor hun, sammen med en vejleder fik sammensat en række fag, som hun
mente, hun ville få brug for. Men det var heller ikke lige hende. Hun havde brug for mere faste rammer,
mere struktur, men helst ikke så fastlagt som på Handelsskolen, hvor man blev tjekket efter i hver time,
om man nu var til stede eller ej.
Hun forsøgte sig med et forløb på produktionsskolen og lidt erhvervsarbejde, men alting gik dårligt,
fordi hun røg ud i en masse problemer. Rusmidler og stor festaktivitet gjorde det vanskeligt for hende at
lave lektier og passe skolen. Hun kunne ikke styre det og var ligeglad med alting.
I begyndelsen tog hun sig ikke så meget af det, for hun syntes bare, at hun var festlig sammen med alle
de andre. Men efterhånden som hun ikke længere kunne styre sit liv, blev Sara bange. Meget bange.
Og en dag, da hendes vejleder ringede for at høre, hvordan det gik på Handelsskolen, brast det hele for
Sara, og hun bad om hjælp.
På den måde fik hun startet på produktionsskolen, som havde faste rammer med meget flinke lærere,
der gad være sammen med hende, uden hun behøvede at fortælle alting. Lærerne kunne se, når hun
havde det dårligt, og så fik hun lov til at være lidt alene eller snakke, hvis det var det, hun ville. Især var
Sara meget glad for hjemkundskab og Sofie, som styrede køkkenet.
Såvel produktionsskolen som det lokale UU-center vurderede, at Sara havde behov for en mentor, hvis
hun skulle klare at gå i gang med og gennemføre en ungdomsuddannelse efter opholdet på produktionsskolen. Sofie havde lyst til at prøve kræfter med det, og hun følte, at hun havde opbygget en god
tillidsrelation til Sara gennem det praktiske arbejde i skolens køkken.
For Sara virkede det som en god idé at få en mentor, fordi hun ikke følte, at hun var ”klar til at komme
ud i verden”. Hun festede stadig i weekenderne. Ikke så meget som tidligere, og hun havde også lagt en
del af sine ”venskaber” bag sig. Men helt stoffri, det kunne hun ikke kalde sig.

114

Sofie og Sara mødtes ind imellem på produktionsskolen, og Sofie var stadig Saras hjemkundskabslærer.
Men når de ikke var sammen på skolen, så sms’ede de eller talte sammen i telefonen. Nogen gange flere
gange om dagen. De kunne tale om alting og ingenting, men mest af alt så holdt Sara meget af, at hun
kunne betro sig til Sofie. Når hun fortalte Sofie, hvad hun lavede, og hvem hun gerne ville være sammen med, så var det ligesom om, at det var nemmere for Sara selv at finde ud af, hvad der var godt for
hende, og hvad der var skidt. Somme tider skete det også, at Sofie sagde, at nu måtte hun stoppe med
det weekendpjat. Så lovede Sara, at nu skulle det høre op, og så gjorde hun sig umage for at overholde
det – også selvom det var meget svært. Ind imellem gik det også galt, men når hun så snakkede med
Sofie om det, så kunne Sofie tilgive hende, og så kunne hun igen holde det ud. Hun havde meget brug
for Sofies støtte, og hun tænkte tit på, hvad der ville ske, hvis Sofie vendte hende ryggen, fordi hun ikke
havde klaret deres aftale.
En dag måtte Sara så fortælle Sofie, at hendes lejemål var sagt op. Hun var blevet smidt på gaden, fordi
hun ikke havde betalt husleje rigtig længe. Sofie svarede hende, at det måtte de to da have gjort noget
ved i en vis fart. Sara anede ikke, hvad de skulle finde på, men Sofie fastslog, at de måtte starte med at
finde ud af, hvordan Saras økonomi havde det.
Det viste sig at være noget af en udfordring. Alle de ubetalte regninger væltede op af skrivebordsskuffen, da Sara låste den op. De tog hele bunken op og lagde regninger i to bunker, nemlig den lille, hvor de
betalte regninger lå, og den store, hvor de ubetalte var. De betalte blev lagt i orden i et ringbind, mens
Sofie tog de ubetalte regninger i den ene hånd og Sara i den anden, og så vandrede de sammen ned til
bankrådgiveren i Saras bank. De fik lavet et lån og en aftale. Sara var lettet, men hun var samtidig klar
over, at det fremover gjaldt det om at få betalt regningerne, der kom ind af brevsprækken, til tiden. Den
dag var Sofie for første gang i Saras hjem. Det var et noget mørkt og klamt kælderværelse, som dog var
hyggeligt indrettet med et skrivebord, en lille sofa og stearinlys på bordet.
Sara havde ofte været med Sofie hjemme. Det skete især i de uger, hvor Sofies piger boede hos deres
far. Så havde de den store, lyse, rummelige lejlighed for sig selv og kunne rigtig hygge sig.
En dag, da de sad der og snakkede, spurgte Sofie, om de ikke skulle skrive et brev til Saras mor. Først synes Sara, at det var mærkeligt, men efterhånden blev det til en rigtig god idé. Så hun satte sig til at skrive
brevet, og Sofie gjorde en kuvert klar. De gik sammen ned og smed brevet i brevkassen. Og næste dag
ringede Saras mor og fortalte, at hun var blevet meget glad for brevet. Det blev den første af en række
gode kontakter mellem Sara og hendes mor.
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Et stykke tid senere, meddelte Sara, at nu ville hun flytte sammen med sin kæreste. Hun var jo alligevel
opsagt i sin lejlighed, og hendes kæreste ville gerne have hende boende. Hun spurgte Sofie, om hun ville
med ud og se, hvor det var, hun skulle bo. Det ville Sofie gerne, og hun foreslog, at de skulle invitere
Saras mor med også. Til Saras store forbløffelse sagde moren ja, og de kørte de mange kilometer ud til
Saras og kærestens bolig, der lå lidt uden for byen.
Sara havde lavet kaffe, og Sofie kom med brød. Moren havde købt en buket blomster. De fik en god
snak om, hvor svært det kan være at bo sammen, især når man er meget ung og måske vil noget forskelligt med sit liv. Sara boede derude i en måneds tid, men fik så sit eget værelse inde i byen igen. Sofie
hjalp med at finde et værelse til en rimelig pris og at få ordnet indskuddet med banken. Sara var glad for
værelset, og hun havde stadigvæk kæresten et stykke tid.
En dag kom en UU-vejleder for at snakke med Sara om valg af uddannelse. Hun kunne jo ikke blive
gående på produktionsskolen, men skulle i gang med en ungdomsuddannelse. Sara var stærkt i tvivl og
snakkede meget med Sofie om det at forlade produktionsskolen, som hun var blevet meget glad for og
følte sig tryg ved og knyttet til.
Sofie opfordrede Sara til at spørge sin mor, om hun ville være med til at drøfte Saras fremtid med vejlederen, Sofie og selvfølgelig Sara selv. Det synes Sara ikke, der var grund til. Hun ville hellere drøfte det
med vejlederen og med Sofie, og så kunne de senere snakke med moren om det. Sara var nu blevet 18
år, så hun kunne selv bestemme, og det ville være underligt, hvis hendes mor blev blandet ind i det, før
afgørelsen var truffet, syntes hun.
Sara ville helst være pædagog og hjælpe andre, der havde det svært. Men det krævede jo en HF, og det
var spørgsmålet, om Sara var klar til det. Det ville kræve meget af hende, og hun var i tvivl om, hvorvidt
hun kunne klare det.
Sofie og Sara henvendte sig til UU for at høre, om Sofie måtte fortsætte som mentor for Sara. Det gik i
orden, så Sofie kunne fortsætte i tre måneder efter Saras start, og så kunne hun få en mentor på HF.
Sarah mener ikke, at hun ville have klaret de første måneder af HF, hvis ikke hun havde Sofie, som hun
holdt usigeligt meget af og havde fuld tillid til. Sofie hjalp med at finde ud af hele systemet på stedet og
med at overvinde angsten for at komme et nyt sted hen med mange nye mennesker.
For Sarah er det vigtigt, at Sofie fastholder hende i, at hun har noget, hun skal stå op til hver dag, og at
hun skal ”kæmpe igennem”. Sofie hjælper også med lektier og opgaver, lige som hun også hjælper med
at klare den vanskelige periode, indtil Sara føler sig accepteret af nogle af de andre på holdene.
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Sarah mødes med Sofie efter behov, hvor de snakker om, hvordan det går, hvad der er svært, og hvordan det går med pengesagerne. De snakker også næsten dagligt i telefonen. Sofie mener, at den tætte
kontakt og tillid er afgørende: Det, at de hele tiden kan snakke om de ting, der sker, og hvorfor de sker,
er godt for Sara. I starten kontaktede Sofie Sarah to gange dagligt og vækkede hende hver morgen,
men efterhånden klarer Sarah flere ting selv, og Sofie slipper i takt med udviklingen.
Sofie bliver oplevet som en voksen for Sarah. Og Sara havde netop brug for en, der lige tog lidt fat i
hende. Og Sofie kan også være hård på en måde, fortæller Sara. ”Hun må godt presse lidt, f.eks. i forbindelse med aflevering af opgaver.”
Både Sara og Sofie har svært ved at forestille sig, at deres tætte relation skal slutte på noget tidspunkt.
For Sarah er det vigtigt, at hun lige ved, at Sofie er der, hvis hun får brug for hende.
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6.0 Kurser for mentorer
I dette kapitel præsenteres forskellige muligheder for at kompetenceudvikle sig som mentor. Modellerne kan kombineres på kryds og tværs og foldes yderligere ud. Målgruppen er nuværende eller kommende mentorer og deres samarbejdspartnere, og kurserne kan tilrettelægges internt i en organisation
eller på tværs af forskellige mentorordninger.

6.1

Kort kursus (4 timer)
Formål
Formålet er at skabe refleksioner omkring mentors opgaver med udgangspunkt i de unges situation og
teorier om identitet, læring og udvikling.

Indhold
Med udgangspunkt i en case arbejdes der med at skabe refleksion over egen praksis.
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6.2

Dagskursus (7 timer)
Formål
Med afsæt i begrebet kvalificeret selvbestemmelse som rammesætning er formålet at udvikle relevant
handlekompetence på baggrund af refleksioner over mentorskabet.

Indhold
Med udgangspunkt i en case skitseres et mentorforløb. Forløbet reflekteres i forhold til overordnede
mål for mentees læring og kvalificerede handlemuligheder formuleres. Der præsenteres arbejdsmetoder, som kan anvendes i deltagernes egen praksis.

6.3

Kursusforløb (1 dagskursus + 6 korte kursusgange)
Formål
Formålet er at udvikle egen mentorpraksis i lyset af teoretiske perspektiver på mentorskab, ungdomsliv
og kvalificeret selvbestemmelse, mentorrelationen, anerkendelse, selvpsykologi, identitetsprocesser,
valgprocesser og karrierekonstruktion, læring og etik.

Indhold
Der veksles mellem teoretiske oplæg, øvelser og refleksioner – med henblik på at undersøge, udvikle og
afprøve nye tiltag i egen praksis i de mellemliggende perioder. Forskellige teoretiske optikker præsenteres og inddrages med henblik på at kvalificere egen praksis. Metodiske tilgange diskuteres, afprøves
og justeres. Kurset afsluttes med, at deltagerne samler op på egen læring med henblik på at kunne dele
dette med mentorkollegaer.

120

6.4

Supervisionsforløb med ekstern supervisor (mindst 5 gange)
Formål
Formålet er at skabe dynamiske og kvalificerende refleksive læreprocesser hos mentorer, således at de
bliver i stand til at varetage den tætte relation til udsatte unge, som mentorskaber indebærer. Supervisionsforløb kan endvidere rettes mod mentorskabskonsulenter for at kvalificere deres støtte til mentorerne.

Indhold
Supervisionen kan være for en enkelt mentor eller for grupper af mentorer.

6.5

Kursus i kollegial supervision (3 gange à 3 timer)
Formål
Formålet er at skabe dialogiske refleksive rum, hvor dilemmaer og vanskelige situationer kan tages op i
et kollegialt fællesskab. Gennem den åbenhed, der skabes, er det endvidere formålet at udvikle mentorkompetencer – og især arbejdet med etiske dimensioner.

Indhold
Supervisionsmetoder og -procedurer introduceres, udvikles og trænes i grupper.
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6.6

Udviklingsprojekt
Formål
Med afsæt i ’Projektmodellen’ er det formålet at udvikle og kvalificere mentorordninger og mentorskaber i organisationen.

Indhold
Udviklingsprojektet evaluerer og udvikler den organisatoriske mentorordning. En ekstern konsulent kan
med fordel inddrages til inspiration, igangsætning, sparring, dokumentation, etc.
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Bilag 1

Mentors logbog
Dato:
Tag udgangspunkt i en situation, en episode eller en hændelse i en af dine aktuelle mentorrelationer,
som du har lyst til at ”kigge nærmere på”. Det kan være fordi, den var vanskelig for dig,
bragte dig i tvivl om, hvad du skulle gøre, eller bragte dig i et dilemma.
Du kan bruge følgende refleksionsskema:
1. En beskrivelse af, hvad der
egentlig skete i situationen.
    Hvad iagttog jeg?

2. I forbindelse med det oplevede
    jeg/følte jeg/tænkte jeg

3. Nu, mens jeg skriver dette,
    gør jeg mig følgende tanker
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1. Først ser du tilbage og beskriver, hvad der skete helt konkret i situationen:
Hvad handlede situationen om, hvor forgik den, hvem gjorde hvad, hvem sagde hvad…?
Hvad ville andre have kunnet se?
2. Dernæst beskriver du, hvad du følte og oplevede i situationen.
Hvad foregik inden i dig? Hvad var din indre stemme? Fik du talt med mentee om det?
3. Til sidst beskriver du, hvad du nu, hvor du sidder og tænker tilbage på situationen,
tænker, der var på spil.
Hvordan kan du – ved hjælp af det, du ved* – forstå det, der skete?
Hvordan kan du forstå mentees handlinger og reaktioner og dine egne?
Hvordan mon mentee ville fortælle om episoden og det, der skete?
Hvad ville du sige til din kollega, hvis det var hende, der fortalte om situationen?
Giver det dig anledning til at overveje anderledes handlinger i en lignende situation?
* Det kan f.eks. være i forhold til mentorroller og positioner, ungdomsliv og kvalificeret selvbestemmelse,
relationer, selv-psykologien, identitetsprocesser, valgprocesser og karrierekonstruktion og læring.
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Bilag 2

Matrix-modellen
Mål
Middel
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