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EN COACH En mentor fokuserer ikke bare på å utvikle mentee’s ferdigheter.

Han/hun fokuserer på mentee’s selvbevissthet og motivasjon, og 

hjelper dem med å identifisere sine sterke sider og de områdene 

hvor de trenger å forbedre seg.  

EN LINJELEDER En mentor har ikke noe å si om forfremmelse eller lønnen til 

mentee.

EN EVALUERER En mentor evaluerer ikke mentee’s; han/hun guider dem. 

EN MELLOMMANN En mentor fungerer ikke som en bro mellom mentee’s og deres 

overordnede, selv om han/hun kan ha kontakt med dem dersom 

de er autorisert til å gjøre det av mentee.

EN KORTTIDS GUIDE En mentor ser ikke etter kortsiktige løsninger; hans/hennes 

perspektiv er mentee’s utvikling på mellomlang og lang sikt.
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• Presentasjoner mentor-mentee

• Del din “mini “CV med din mentor

• Forventninger

• Målsetting

• Din utviklingsplan

• Face-to-face



Kontrakt





•

•

•

•



•

Møtene mellom mentor og mentee bør fokusere på mentees

spesielle behov og det vil derfor være mentees ansvar å

velg emnene som skal diskuteres.





• Vi tolker virkeligheten i henhold til våre ”mentale kart”.

• Vi styres også av visse faste paradigmer som gjør det vanskelig for oss å 

identifisere alternative løsninger på problemer.

• Våre “mentale kart” og paradigmer utgjør vår komfortsone. 

• Mentorens rolle er å hjelpe mentee til å endre de mentale kartene de 

søker på problemene de møter, og å gå utover paradigmene som 

begrenser deres tenkemåte. (Alt dette gjelder også mentoren.)

Fuente: Chris Argyris





Lytt, og gi feedback og ”feedforward”

• For å hjelpe mentee gå utenfor sin komfortsone, må mentoren 

utvikle ferdighetene til å stille de rette spørsmålene og aktiv lytte.

• Det er noen svært mektige spørsmål som mentoren kan bruke.

• Aktiv lytting er et spørsmål om både verbal og ikke-verbal 

kommunikasjon.

• Mentoren må også gi mentee feedback(både positive og negative) 

og ”feedforward”. Det vil si at de trenger å utforske "hvorfor" bak 

deres mentee’s beslutninger.



•

– Hvordan kom du til denne konklusjonen?

– Hva slags konsekvenser kan dette få?

– Hvorfor er det viktig?

– Er det muligens en annen forklaring på dette?

•

– Hva stopper deg fra å gjøre dette?/gjør det vanskelig?

– Hvorfor ikke?

– Hva hadde skjedd om du hadde gjort dette? 

•

– Hvem sier man må gjøre det på denne måten?

•

– Hvor mye er ”mye”? 

– Hva mener du? 

– Hvem kommuniserer ikke nøyaktig med hverandre?

– Hvor mange mennesker påvirker dette?



•

– Hva hadde du gjort for å…?

– Hva ville du foreslå?

– Hvordan ville du løst dette?

•

– Hvordan ser du denne situasjonen? 

– Hva tenker du?

•

– Hva var din rolle i dette?

– Hva kunne du ha gjort?

•

– Hva hadde skjedd om…?

•

– Mener du virkelig ‘alltid’?

– Alle? Er du sikker på at det ikke er unntak?



• Del personlig erfaring

• Guide og gi råd

• Dediker tid

• Gi feedback

• Lytt aktivt

Rollen til en Mentor

Husk as som en mentor er du 

ikke forventet til å være:

• Evaluerer

• HR manager

• Megler

• Coach

• Korttids guide

• Aktiv lytter

• Forpliktende

• Feedback

• Management av usikkerhet

• Dyp analyse

• Åpenhet for dialog

• Oppfordre spørsmål

• Konfidensialitet

• Empati

• Tillit

• Karriereutvikling

• Respekt dere avgjørelser

Ferdigheter til en 

Mentor



Mentorene som er valgt fungerer 

som referanser med stor erfaring 

utviklet i organisasjonen og på et 

meget høyt nivå, noe som definitivt 

vil øke verdien til programmet.

Husk:

Som mentor er du en mer erfaren 

person som rådgiver og støtter 

mentee, utover det vanlige 

forholdet mellom overordnet og 

underordnet, og gir ytterligere 

kunnskap om organisasjonen, 

virksomheten eller yrket. Videre er 

du forpliktet til å ha økt interesse 

for din mentee og dedikere nok tid 

til å effektivt gjennomføre 

programmet.

• Identifisere forbedringsområder

• Ta initiativet 

• Vær åpen og gi relevant 

informasjon

• Utarbeid en handlingsplan

• Informer mentor om fremdrift

Rollen til en Mentee



Si velkommen til deres mentorer!


