
 
 
 

… at skabe sig en verden at leve i 
                                                       
                                                       

MentorNet 
 
Inkluderende mentorering (45 minutter) 
Mentorroller – øvelser (35 minutter) 
Pause 18.30 
Forskellige typer mentorforløb (30 minutter) 
Den lyttende mentor – øvelse (20 minutter) 
Opsamling 19.50 
Farvel 20.00 

                                                               Lars Holmboe  
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 Hvad får hovedpersonen ud af at indgå i mentor-
relationen og hvordan påvirkes livsbanen over 
tid? 
 

 Hvilke vendepunkter   får betydning for 
hovedpersonens videre liv? 
 

  Hvordan kan samspillet mellem 
hovedpersonernes udbytte og forskellige 
strategiske og politiske interesser forstås? 
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 Undersøgelsen er overvejende baseret på 16 
praksisfortællinger baseret på interviews med 
mentorer, hovedpersoner,  workshopreferater, 
logbøger fra netværksmøder m.v. 

 
 Praksisfortællinger definere jeg som fortællinger, 

baseret på, hvad der sker mellem mentor og 
hovedperson over tid.  
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 Inkluderende mentorering sigter mod at 
myndiggøre, udvikle og frigøre hovedpersonernes 
ressourcer 

 Basis er gensidig tillid og anerkendelse 
Det frigørende element i processen består i, med 

mentors hjælp, at tilkæmpe sig retten til at  
bestemme over eget liv,  
 egne værdier  
og retten til fuldgyldig deltager i et 

samfundsmæssige fællesskab. 
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 Åbne, tillidsfulde relationer producerer  
psykosocial merværdi som værn mod 
marginalisering og eksklusion 

 Inkluderende mentorering giver hovedpersonerne 
frirum, og hjælper dem med at manøvrerer i 
vanskelige (livs)situationer 

 Skjulte dagsordner og manipulation kan omvendt 
medføre mistillid og producere negativ social 
kapital. 
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Sara var 22 år da hun ankom til 
Sandholmlejren.  

 
Sara flytter senere til en kommune der 

foreslår hende at få en frivillig mentor fra 
Dansk Flygtningehjælp  

 
Sara matches med Kirsten der bliver 

hendes mentor  fra 2006-2011 
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 Hun er traumatiseret og føler sig deprimeret 
på baggrund af oplevelserne i de fire 
asylcentre hvor hun opholdt sig det første år. 

 Sara møder Kirstens familie og hun hjælpes 
til at få et fritidsjob på et lokalt plejehjem 

 Sara vil gerne være pædagog og Kirsten 
hjælper hende med at fastholde planerne og 
støtter hende så hun kan bestå optagelsen på 
seminariet. 
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 Kisten åbner forskellige døre for Sara og 
hjælper hende med at blive en del af lokale 
fællesskaber 

 På det tidspunkt hvor Sara starter på 
seminariet føler hun sig styrket og ikke 
længere deprimeret som tidligere 

 Sara føler sig mere og mere inkluderet, men 
møder modstand på seminariet. 
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 Hun føler sig uden for gruppen når der skal vælges til 
projektgrupper. Hun føler sig diskrimineret og sat 
udenfor.  

 Kirsten siger til hende at hun skal være sig selv. ”Du 
behøver ikke blive ligesom dem. De skal forstå at du er som 
du er. Du skal ikke ændre din personlighed” refererer Sara 
overfor mig. Derfor siger Sara til et fællesmøde i 
studiegruppen: 

 ”Jeg sagde jeg ønsker ikke at føle mig diskrimineret i 
gruppen. Jeg vil gerne være sammen med jer og komme 
frem ligesom jer” 

 Alle medstuderende klappede! 
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Det er svært for mig at forstå at vores venskab kun er her 
på seminariet, når vi går hjem er det der ikke. ... 
Jeg arbejder på et plejehjem i weekenderne. Her føler jeg 
mig meget, meget tilpasset med mine kollegaer også med 
beboerne eller vores brugere… 
Efterhånden kender jeg mange mennesker i byen hvor jeg 
bor. Når jeg går i byen, når vi hilser på hinanden og mit 
netværk i forhold til mine kollegaer, eller beboernes 
familier, de pårørende … 
Når vi møder hinanden nede i byen, vi hilser på hinanden 
og snakker om forskellige ting. Det er rigtigt dejligt  
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 Sara får gennem mentorstøtten gradvist kontrol 
over sit liv. Hun bevæger sig  bort fra en 
ekskluderende position mod nye positive 
praksisfællesskaber. 
 

 Kirsten: ” Jeg skal være en ressource, som kan 
hjælpe Sara med at begå sig i det danske 
samfund, som hun da jeg mødte hende første 
gang, overhovedet ikke kendte. Sara har både 
forældre og brødre der bor her i området, men de 
kan ikke hjælpe hende med at afkode det danske 
samfund. 
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Styrket selvtillid og selvværd 
Muligheder for at finder nye veje 
 Indgå i nye handlesammenhænge 
  Deltage i praksisfællesskaber, på tværs af 

sociale sammenhænge. 
Hovedpersonerne har, med mentors hjælp, sat 

sig bevægelse væk fra en marginaliserende og 
ekskluderende position. 
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 I min optik er inkluderende mentorering en 
proces, hvor der sker en uformel overførsel af 
viden, social kapital og psykosocial støtte. En 
viden der af den person der får en mentor, 
opfattes som relevant i forhold til den 
livssituation og personlige udvikling han eller 
hun står i. 

 Gængs opfattelse, at en mentor er en person, 
der gennem rådgivning, vejledning, coaching og 
feedback deler ud af sine erfaringer og sine 
kompetencer for at støtte hovedpersonens 
udvikling 
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Livsfortæl-
lingen 

  
  

Mentor som 
rådgiver og 

vejleder 

Den 
coachende 

mentor 
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 Mentor lytter til spørgsmålet, mentor 
vurderer på baggrund af tidligere erfaringer 
og mentor kommer med et råd. Den 
rådsøgende har brug for at få at vide hvad der 
skal gøres. 

 Rådgiveren giver råd på en måde og hjælper 
den rådsøgende og sætter ham eller hende i 
stand til at løse et konkret problem og handle 
derefter. 
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 Ved rådgivning har hovedpersonen  i nogen 

grad ejerskab til handling: Mentor har høj 
grad af styringen og et stort ansvar for hvad 
der skal ske. 
 

 Ved vejledning har hovedpersonen et stort 
ansvar for handling: Mentor har meget lille 
styring og næsten intet ansvar for handling 
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 Coaching er ligesom rådgivning og vejledning 

roller mentor kan vælge 
 En coach er en træner eller en vejleder, der 

sammen med hovedpersonen gennemgår en 
proces med et ønsket mål. 

 Coaching drejer sig om at løse et konkret og 
afgrænset problem hovedpersonen har. 
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Eksempel på coachende spørgsmål: 
 
Hvad vil du? Hvad ønsker du hjælp til? 
Hvad sker der lige nu? (virkeligheden) 
Hvilke muligheder har du? (valgmuligheder) 
Hvad vil du gøre? (iværksættelse) 

 
 Flere i kommentarfeltet. 
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Vi har rigtig mange svar –  
men vi kender ikke spørgsmålet  
   (Steen Hildebrandt) 
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 Giv problemet et navn. Hvad drejer det sig 
om? Hvordan vil du beskrive det der er sket? 

 Hvem var involveret? Hvad gjorde de? Hvor 
længe har det stået på osv.? 
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 Hvordan påvirker det du fortæller, din 
selvfølelse, og den måde du tænker på folk 
omkring dig? 

 Hvilken indflydelse har det du fortæller mig, 
på dit forhold til dine nærmeste omgivelser? 

 Hvordan påvirker kernen i din fortælling de 
ting der virkelig betyder noget for dig 
(værdier)? 
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Den 
coachende 

mentor 

Mentor som 
rådgiver og 

vejleder 

Livsfortælling 
Narrative 
spørgsmål 
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 Autonomi: Begrebet autonomi drejer sig om 
retten til at være uafhængig og træffe 
selvstændige, frie beslutninger på egne 
vegne 

 Integritet: Personlig integritet handler om 
både fysiske og psykiske grænser som en 
menneske har. Grænsen kendes på 
oplevelsen af krænkelse. Når vi føler os 
krænket, er vores integritet ramt.  
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 Værdighed handler om et menneskes 
personlige værd. Altså den værdi, det enkelte 
menneske har qua at være menneske.  

 Sårbarhed rummer både fysiologisk og 
psykisk sårbarhed. Menneskelivet er sårbart 
og skrøbeligt. Som etisk begreb er det mere 
et menneskeligt vilkår, end en tilstand. 
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 Tilfældige match  
 Hvem er mentor? Hvem er 

hovedperson(mentor) 
 Hovedperson vælger et dilemma/problem 
 Mentor skifter mellem at coache, vejlede eller 

søge efter livsfortællinger. 
 Hvis færdig, skift roller mellem 

mentor/hovedperson. 
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 Første fase: Er der resonans? Er mentor og 
hovedperson i stand til at samarbejde? Kan 
de dele værdier? Er der gensidig respekt? 
Enighed om formålet? Rollefordeling i 
forhold til at få sat dagsordenen. 

 Anden fase: Mentor og hovedperson bliver 
enige om, hvad de hver især ønsker at opnå. 
Forsøger i fællesskab at fastslå kortsigtede og 
langsigtede mål. Relationen er stadig til 
forhandling. 
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 Tredje fase er er hovedperioden eller 
kerneetapen. Det er den længste periode der 
kan varierer fra få måneder til flere år.  

 Dele af deltagernes livsfortælling lægges 
frem. Mentor og hovedperson udfordrer i 
stigende grad hinandens opfattelser 
(værdier). 

 Hovedpersonen tager efterhånden mere og 
mere over og tager gradvist styringen over 
processen (empowerment).  
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 Fjerde fase. Her sker en gradvis afvikling af 
mentorrelationen. Fasen starter når mentor 
og hovedperson er blevet enige om at de 
aftalte mål (eller delmål) er opnået. 
Hovedpersonen fortsætter i højere grad 
under ”eget flag” 

 Femte fase. Her reformuleres relationen. Det 
kan ske ved at mentorrelationen lukkes ned 
og eventuelt (og ofte) erstattes af et venskab 
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Forståelsen af mentorrelationens faser kan 
sammenlignes med det biologiske DNA. Det betyder 
der findes en utal af variationer: 
 
 Matchning 1:1 
 Interview 1:1 Mentor/interviewer(novise) 
 Hvordan forløb relationen over tid? 
 Beskriv evt. forløbet grafisk (modellen) Hvilke 

vendepunkter? (evt. lavpunkter) 
 Afviklingen og afslutningen, hvordan? 
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 Mentor fortæller om et dilemma (problem eller 
en udfordring) til kollegamentor. Fortælletid to 
minutter. Kollegamentor lytter kun! 

 Mentor holder en pause i to minutter (reflekterer 
i tavshed) og gentager fortællingen, men denne 
gang kun ét minut! Mentorkollega lytter 
stadigvæk i total tavshed. 

 Mentor holder derefter igen en pause på to 
minutter (reflekterer tavst) og fortæller sin 
historie på kun 30 sekunder. 

 Ofte har mentor nu fundet en løsning på dit 
dilemma 
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 Lyttende og nysgerrig 
 Døråbner, netværk 
 Gensidighed i relationen 
 Tålmodig, empatisk og anerkendende 
 Positivt menneskesyn 
 En god udfordrer (træning, coach) 
 God til at sætte grænser for hovedpersonen 

og sig selv (etik) 
 Almen viden om uddannelse/arbejdsmarked 
 Livserfaring i almindelighed * 
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