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Förord 

Tänk vad tiden har gått fort. Vi satt i början av sommaren och planerade en storslagen uppsats 

där vi kunde skapa bättre förutsättningar för nya lärare genom att belysa problematiken att  

komma ut som nyexaminerad. Nu sitter vi här med ett arbete vi är stolta över att kunna  

presentera. För detta har vi många att tacka. Först och främst måste vi tacka alla trevliga  

informanter som har bidragit med sin tid, sina tankar och sin erfarenhet och möjliggjort studien. 

Vi vill också tacka de forskare som personligen engagerat sig för att bidra med svåråtkomlig 

forskning, tack Göran Fransson och tack Betty Achinstein. 

Ett tack riktas till Högskolan i Halmstad, som gett oss vår utbildning och våra handledare som 

har läst och kommenterat vårt arbete. 

Självklart behöver också våra barn ett speciellt tack, som har bidragit med kramar när vi behövt 

det som mest och våra män som har fått fixa maten. 

Vi har i arbetet bidragit med lika många tankar och idéer och har haft god nytta av att vara två. 

Ann-Katrin har ansvarat mer för överblicken av forskningsläget och Carolin mer för insamlingen 

av det empiriska materialet, därutöver är arbetet skrivet av oss gemensamt. 

 

Ann-Katrin Hiljanen och Carolin Fryklund, Halmstad 6 januari 2014. 
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Abstrakt 

Tidigare forskning har visat att nyexaminerade lärare upplever svårigheter under första tiden i 

yrket. Som konsekvens av detta ska alla nyexaminerade lärare sedan 2011 genomgå en intro-

duktionsperiod, där en erfaren lärare är mentor för en ny lärare. Än har ingen forskning hunnit 

studera detta, vilket motiverar vår studie. Vi undersökte nyexaminerade lärares upplevelser av 

mentorskapet som stöd och huruvida den obligatoriska introduktionsperioden påverkar  

upplevelsen. Vi genomförde intervjuer och utifrån en kvalitativ analys har vi kommit fram till att 

mentorskapet utformas olika beroende på relationen till mentorn och arbetslaget, synen på  

mentorskapet och kunskap om syftet av introduktionsperioden. Mentorskapets stöd upplevs  

positivt, men reflekterande samtal sker sällan under den första turbulenta tiden. Vår slutsats är att 

det fokuseras på personliga behov men ett fungerande mentorskapet bör utformas efter lärarens 

situation och med fokus på professionell utveckling. I följd av detta är det nödvändigt att kart-

lägga vem som ska ansvara för reflektion, vilket rekommenderas för en professionell utveckling. 

Vidare forskning kan handla om mentorskapets utformning som till exempel längd och närhet. 

  

Nyckelord: mentorskap, introduktionsperiod, nyexaminerad lärare, stöd, introduktion, mentor, 

reflektion, kvalitativ 
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Kapitel 1. Bakgrund 
I detta inledande kapitel beskrivs studiens problemområde följt av syfte och frågeställning. Även 

avgränsningar beskrivs. 

Inledning och problemområde 

Paulin (2007) har gjort en undersökning om nya lärare i sin första tid i yrket, under en period av 

fyra terminer. Hon kom fram till vissa svårigheter som nya lärare möter i sin yrkesdebut. Svårig-

heterna kan leda till större frustration i yrket vilket vidare kan vara grund till att många lärare 

lämnar yrket (Holmström, 2012, 9 maj). Man kan utgå ifrån två orsaker: å ena sidan kan det vara 

en bristande lärarutbildning, som inte ger en tillräcklig grund att stå på i det komplexa lärararbe-

tet, å andra sidan en svår yrkesintroduktion. Att granska lärarutbildningen är en svår uppgift då 

regeringens proposition (2009/10:149; med beslut den 15e juni 2010) innebär att utbildningar på 

högskole- och universitetsnivå ska regleras utifrån lärosätens tolkning. Det vill säga att olika 

lärosäten har olika innehåll i sina lärarutbildningar, vilket begränsar möjligheten att hitta gemen-

samma orsakar till de svårigheterna nya lärare upplever under sin första tid som lärare. En svår 

yrkesintroduktion är därmed bidragande orsak till att regeringen i samråd med de två fackför-

bunden (Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet) har kommit fram till att införa en obligatorisk 

introduktionsperiod som legitimationsgrundande för nyexaminerade lärare (se Bilaga 1). Syftet 

med en introduktionsperiod, där den nya läraren stöds av en mentor, är att underlätta den nya 

lärarens yrkessocialisering. 

Det finns även en debatt om att avskaffa legitimationskravet bakom introduktionsperioden, men 

själva introduktionsperioden med mentorsstöd ska stå kvar (Lagerlöf 2013, 3 juni), vilket gör att 

vår studie oavsett hur regeringen kommer att besluta vara giltig som en viktig del i forskning 

kring mentorskap. 

I vår sökning efter relevant forskning har vi upptäckt att det råder brist på forskning kring  

mentorskap inom läraryrket, synnerligen mellan lärare. Därmed motiveras vår studie genom 

samhällsdebatter kring lärarlegitimationen och bristen på forskning kring mentorskap under  

introduktionsperioden i Sverige. 
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Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att utifrån en kvalitativ analys av nyexaminerade lärares upplevelser av mentor-

skapet samt utifrån tidigare forskning skapa djupare förståelse för nya lärares situation.  

Närmare ska vi undersöka upplevelser av både mentorskapet i sig och mentorskapet som en del i 

den obligatoriska introduktionsperioden. Utifrån studiens resultat skapas en bas för att kunna 

forska vidare i mentorskapets struktur. 

Våra specifika frågeställningar lyder: 

 Hur upplever nyexaminerade lärare mentorskapet som stöd? 

 Hur upplever nyexaminerade lärare att den obligatoriska introduktionsperioden påverkar 

utformningen av mentorskapet? 

Avgränsningar och definitioner 

Introduktionsperioden innebär en period på ett års heltidstjänstgöring, där rektorn i slutet ska 

pröva den nya lärares lämplighet att bedriva undervisning (Bilaga 1). Det ska finnas en utbildad 

och legitimerad mentor tillhands vars huvudsakliga uppgift är att ge stöd och råd utefter lärarens 

behov. Mentorn utses av rektorn. I mentorns uppdrag ingår att bidra till lärarens individuella 

plan, observera, ge återkoppling och vara stöd vid lärarens planering av undervisning (Skolver-

ket, 2013). Vi kommer att fokusera på upplevelsen av mentorskap som stöd under introduktions-

perioden. I studien kommer vi inte ta hänsyn till lärarutbildningens innehåll och effekt på den 

nya lärarens kompetens, då vi anser att detta inte står i direkt samverkan med mentorskapets upp-

levelse. 

Vidare kommer vi att beskriva vårt vetenskapliga förhållningssätt som ligger till grund för  

studien. 
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Kapitel 2. Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 

Vår studie genomfördes med ett hermeneutiskt perspektiv som vetenskapsteoretiskt förhållnings-

sätt och metod. Här redogör vi för de delar av teorin som är relevanta för vår studie. 

Hermeneutik 

Syftet med hermeneutik är att skapa en giltig och gemensam förståelse genom tolkning (Birkler, 

2008). Birkler formulerar forskningens mål som en “strävan efter att få ta del av den andres  

förståelse” (Birkler, 2008, s. 108). Detta sker genom frågor i dialogen, där det handlar om att tala 

med varandra och inte till en annan person. Inom hermeneutiken skapas mening genom att vara 

öppen och att det oförklarliga är betydelsefull att förstå (Birkler, 2008).  

Oberoende av vad vi ser eller vad vi talar om har vi redan tolkat vår omvärld, det vill säga att 

människan aldrig är förutsättningslös. Detta innebär således att tolkning påverkas av  

förförståelsen, som inom hermeneutiken ingår i en förståelsehorisont. Får man tillgång till ny 

kunskap eller förståelse ändras vår förståelsehorisont (Birkler, 2008). Detta beskrivs mer  

noggrant genom den hermeneutiska spiralen. För att kunna få förståelse för en helhet, måste man 

ha förståelse för delarna och tvärtom (Olsson & Sörensen, 2001). Som hermeneutisk forskare 

förhåller man sig till empirin beskrivande och reflektiv, då skapas en stark relation mellan  

delarna och helheten. I början av analysen står forskaren med sin förförståelse, som är en produkt 

av tidigare erfarenheter och kunskaper. Det är ett medvetet val att använda sig av sin förförstå-

else. Forskaren tar sig an empirin som helhet, läser alla intervjuer efter varandra och försöker 

därigenom att hitta en övergripande uppfattning om empirin. Efter det fördjupar sig forskaren i 

en intressant del som har kommit upp under helhetsläsningen och relaterar delarna återigen med 

helheten, det vill säga hela empiriska materialet och kontexten (Olsson & Sörensen, 2001).  

Vi har själva upplevt under till exempel studier eller sociala sammanhang att man förstår en  

situation eller en tankeprocess genom det man har erfarit och förstått innan dess. Förförståelsen 

påverkar tolkningen av empirin (Birkler, 2008), som sker till exempel när vi väljer vilka delar 

ifrån råmaterialet som är relevanta för vår studie. Vi har en förförståelse för läraryrket genom vår 

utbildning, praktik och vikariat, vilket har lett till olika uppfattningar om effekten av handledning 

eller mentorskap. Vi anser att mentorskap är ett positivt bidrag i yrkessocialiseringen. Vi har 

även insyn i Skolverkets kommentarer och resultaten av tidigare forskning inom relevant ämne. 
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Däremot är det oklart för oss hur mentorskapet som stöd upplevs av nyexaminerade lärare, vilket 

bland annat är syftet för vår studie. För att kunna undersöka detta ska vi i följande avsnitt  

redovisa relevant nationell och internationell forskning. 
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Kapitel 3. Tidigare forskning 

Studiens syfte är att utifrån nyexaminerade lärares upplevelser skapa djupare förståelse för nya 

lärares situation. I detta kapitel presenterar vi tidigare forskning, som påverkar vår förförståelse, 

när vi möter både informanter och det empiriska materialet. 

Nyexaminerade lärares yrkessocialisering och stödbehov 

Som vi redan i inledningen har nämnt har Paulin (2007) genomfört en studie för att synliggöra 

vilka svårigheter som lärare möter under sin första tid i yrket samt orsakerna till dessa svårighet-

er. För att få syn på detta med ett inifrånperspektiv använde hon sig av deltagande observation 

och analyser av skriftliga uppgifter genom kvalitativ och tolkande forskningstradition. Hon fann 

att de undersökta lärarna har svårigheter att förstå och hantera problemelever, skapa arbetsro i 

klassen, förhålla sig till kollegor och förstå sig på föräldrar som till stor del handlar om den  

sociala komplexiteten. Didaktiskt uppkom svårigheter i nivån på undervisning och motivation 

hos elever. Även lärarens position i skolorganisationen uppkom som fundering. Orsakerna till 

dessa svårigheter fann Paulin i skillnaden mellan lärarutbildningens symboliska arbetssätt och 

verkliga situationer samt i organisationen av yrkets introduktion. Vi anser att Paulins studie kan 

vara representativ för alla studier kring nyexaminerade lärares första tid i yrket, där det fram-

kommer tydligt att nyexaminerade lärare har en tuff och intensiv start i yrket. Liknande forsk-

ning har legat till grund för studier som handlar om förbättring av nya lärares situationer, vilket 

bland annat har ledd till idén om mentorskap. I följande delar kommer vi att ta upp relevant 

svensk forskning i den mån den finns just kring mentorskap, men även väsentlig internationell 

forskning, där mentorskap för nya lärare har varit etablerat många år tidigare än i Sverige. 

Franssons (1998) studie kan ses som representativ för studier om stödåtgärder, som har visat på 

ett behov av stöd för nyexaminerad lärare. Han undersökte erfarenheter, upplevelser och uppfatt-

ningar om stöd och stödbehovet hos nyexaminerade lärare. För att få syn på dessa upplevelser 

använde han sig av djupintervjuer som kvalitativ forskningsmetod. Resultaten uppdelas i prak-

tiskt stöd, moraliskt stöd, situationshanterande stöd och problematiserande stöd. Intervjuperso-

nernas efterfrågan på de olika sorternas stöd skiljer sig, speciellt varken beskrivs eller efterfrågas 

det sistnämnda. Stödbehovet är vidare kopplat till personlighet, situationer eller sätt att agera. 

Rektorn utgör inget stöd i verksamheten, då kontakten präglas av konferenser och korta möten. 

De berättar att de träffas med andra nyexaminerade lärare för att byta ut idéer, uppmuntran och 
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ventilera funderingar. De mer erfarna lärarna erbjuder sällan stöd, men när det har förekommit 

handlade det mer om konkret stöd. De flesta ser mentorn som en person men arbetslaget kan 

också vara ett slags stöd. Intervjupersonerna anser även att det hade varit bra att få liknande stöd 

efter examen som man har fått under tiden när man hade praktik. Att ha fortsatt kontakt med lä-

rarutbildningen anses som positivt, dock finns det risker att man inte anses vara färdig lärare. Ett 

antal faktorer kan hindra ett bra mentorskap, till exempel tidsaspekten, bristande kunskap hos 

rektor och lärare, ekonomiska resurser, och ovilja att ha eller vara mentor. 

I vidare forskning kring stöd hos nyexaminerade lärare, har även Andersson (2005) studerat nya 

lärares yrkessocialisering. Mentorskapet är bland annat en del av stödåtgärder under den nya 

lärares första tid i yrket. Närmare undersöktes hur kunskap genereras i interaktion mellan nya 

lärare och andra i skolans kultur. Hon utgår från nyutbildade lärare och lärare med ett eller två 

terminers erfarenhet av yrkessocialisation. I starten behövs stöd för att tolka den nya arbetssituat-

ionen då man som ny ofta fokuserar mer på det personliga jaget än det professionella. I sin studie 

fann hon en komplex bild av mentorskap. Erfarenheterna var mycket olika, allt från det att man 

såg sig som en arbetsbelastning till att läraren upplevt gott stöd. Vissa har helt saknat stöd då 

mentorn bara funnits på papper. Andra upplevde att när mentorn fanns nära den egna klassen 

mynnade det ut i att de tog över klassen. Hon ger en polariserad bild av skolkulturen för den nya 

läraren, där den dystra sidan visar att man faller in i gamla hjulspår och övertar en dålig kultur 

och där den ljusa sidan visar att man fortsätter utveckla sin lärarroll och delger idéer. Den kom-

plexa mentors och novis-kulturen gör att hon ställer sig frågande om den nya läraren ska söka 

stöd i mentor eller hitta den egna identiteten som lärare. Andersson anser att för att skapa en 

lyckad introduktion i yrket behövs insikten om ett gemensamt lärande, känslan att jobba mot 

gemensamma mål med pedagogiska diskussioner och att den nya läraren behöver behåller sitt 

kritiska reflekterande genom handlingsutrymme och att bli sedd som kompetent lärare. 

Mentorskap som stöd i nya lärares arbetsvardag 

I följande projekt undersöks specifikt mentorskapet som stödåtgärd. Lindgrens (2003, 2006) 

forskning är en av de längsta studierna i Sverige om bland annat hur mentorskapet erfarits. Hon 

har under det treåriga projektet genomfört två intervjustudier om lärares arbetsplanering, där hon 

bland annat lyft hur nyexaminerade lärare ser på mentorskapet som stöd. Vi kommer att presen-

tera resultaten kring mentorskapet. I sin första studie intervjuade Lindgren (2003) sju adepter 
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fyra gånger under sitt första år i yrket för att belysa nya lärarnas erfarenheter av mentorskapet. 

Hon kom fram till att alla adepter hade positiva förväntningar på mentorskap, vilka inte uppfyll-

des hos två adepter på grund av tidsbrist och att mentorn hade utgått för mycket ifrån sina egna 

erfarenheter. Den viktigaste erfarenheten av mentorskapet enligt tre adepter är att man kan föra 

ett samtal i lugn utan att man känner sig bedömd eller störande samt kunskapen om att mentorn 

har tystnadsplikt. Två av adepterna tyckte att konkret stöd och hjälp har varit viktigast. Det 

nämns även att det helst ska ske ett urval av mentorn, då inte alla är lämpliga för det uppdraget. 

Lindgren lyfter även att det finns flera bidragande faktorer än mentorskap för en professionell 

utveckling. 

I uppföljande studie frågar Lindgren (2006) samma sju grundskollärare efter sitt andra avslutade 

år, hur de upplevde sin arbetssituation och hur de tänkte kring sitt mentorskap. Hon frågade ock-

så mentorerna angående en utvärdering efter genomfört mentorsprogram. Genom ömsesidigt 

lärande i mentorskapet kan man nå en optimal utveckling, där stödet genom reflekterande samtal 

leder till att man får bättre undervisning. När lärarna såg mentorskapet i backspegeln ansåg de att 

en timme i veckan är att föredra. De mest centrala erfarenheter var de individuella samtalen och 

möjligheten att prata om situationer och få ta del av mentorns tankar. För ett lyckat mentorskap 

krävs att adeptens behov, frågeställningar och förväntningar lyfts för att stärka adepten, att men-

torn aktivt lyssnar, är intresserad, engagerad och utmanar adeptens tankar samt att adepten är 

förberedd och initiativtagande, tydliggör sina tankar och resultat av situationer. Studiernas resul-

tat är i denna mening viktig för vår studie, då hon har undersökt nyexaminerade lärares er-

farenhet av ett befintligt mentorskap. Vi kommer att komplettera vår undersökning med perspek-

tivet på den obligatoriska introduktionsperioden, vilket gör vår studie aktuell för både samhället 

och forskning. De följande studierna har tagits från internationell forskning, där mentorskapet 

har både bedrivits och undersökts under många år. De presenterade studierna fokuserar på olika 

delar av mentorskap, som förhoppningsvis ger en bredare syn på forskningsområdet. 

Utformning av mentorskap 

Kajs (2002) från USA beskriver att forskningen hittills har fokuserat på hur mentorskapet påver-

kar nya lärarens yrkessocialisering och inte hur ett sådant mentorskap ska på bästa möjliga sätt 

utformas. I förslaget för utformningen, som är baserat på tidigare forskning, finns det fyra viktiga 

komponenter: urval av mentor, förberedelse för adepten och mentorn, ett support team och  
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ansvarighet. Kajs anser att nya lärare, som genomgår sitt första år med mentorsstöd upplever 

professionell tillväxtutveckling, personlig tillfredsställelse och organisatorisk produktivitet.  

Problemet hos nya lärare är att de försöker överlever vardagen mer än att försöka anpassa inne-

hållet efter elevernas behov, vilket även har framkommit i Anderssons (2005) studie. Kajs  

skriver även om vikten av att personkemin mellan mentor och adept passar. Mentorer ska besitta 

följande kriterier: anses som expert av kollegor, visa förmåga att reflektera över egen undervis-

ning och villig att hantera ansvar för en adept. Kajs menar att det är viktigt att få adepten 

anamma ett reflekterande synsätt på sin egen undervisning. I förslaget finns det även hänvisning-

ar till att det ska finnas ett supportteam bestående av personer ifrån universitetet, skolområde och 

lärarutbildare så att ansvaret fördelas hos flera personer än bara hos den enskilde mentorn. Kajs 

motiverar sin studie genom att den största fördelen med ett mentorskap är att lärare stannar i  

yrket, vilket leder tankarna vidare till studien, som presenteras i följande avsnitt. 

Mentorskapets effekt på avhopp 

Denna studie från USA handlar om huruvida stöd, däribland ett mentorsprogram, kan reducera 

nya lärares avhopp från yrket (Ingersoll & Smith, 2004). Undersökningen gjordes på underlag av 

enkäter av över 3000 nya grundskollärare. Resultatet visar att de lärare som har fått flera olika 

stödåtgärder har minskad benägenhet att lämna yrket. Forskarna drog slutsatser av vilken sorts 

stödåtgärd, hur många gånger de nya lärarna fick stöd och huruvida de flyttade i slutet av första 

året. Det bästa utfallet gav när man hade en mentor med samma ämnesområde, gemensam plane-

ringstid i samma ämne med andra kollegor, regelbundna workshops och var involverad i ett  

lärarnätverk. Det svagaste utfallet gav minskat undervisningsschema, mindre planeringstid och 

extra hjälp i klassrummet. De har även kommit fram till att stödåtgärder sällan finns isolerade, 

det vill säga att nya lärare oftast får flera olika åtgärder samtidigt. Det diskuteras även att denna 

studie bygger på enkäter och därmed inte har en djup förståelse för det undersökta. Eftersom 

studien handlar mer om fakta och data har vi valt att även lyfta studier med kvalitativ karaktär, 

där man till exempel fokuserar på mentorers egenskaper eller relationen mellan mentor och  

adept. 

Mentors egenskaper för en fungerande relation 

Följande australiska studie har både enkäter på över 200 lärare och fallstudier på sex nya lärare 

(Carter & Francis, 2001), vilket skapar en djupare förståelse för nya lärares situation. Bland  
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annat har Carter och Francis undersökt vilka egenskaper en mentor ska ha för ett lyckat förhål-

lande mellan adept och mentor. Det har framkommit att mentorn bland annat behöver kunna för-

stå den nya lärarens situation, finnas i närheten antingen genom att dela ansvar för samma elever 

eller undervisa i samma årskurs, är sedd som en exemplarisk lärare och har förmåga att, genom 

ett kollegialt undersökande, begreppsliggöra lärarens lärande som inte utgår från att överföra 

egna processer. Det har även funnit att personkemin mellan mentor och nyexaminerad lärare är 

en viktig faktor, som även bekräftas av Kajs (2002). Ett vidare resultat av studien (Carter & 

Francis, 2001) är att ett effektivt sätt för att stödja nya lärare är att kombinera olika stödåtgärder, 

vilket som ovan nämnd även styrker resultaten av Ingersoll och Smith (2004) och Kajs (2002).  

Det är även viktigt att implementera mentorsprogram i ett ömsesidigt förhållande mellan univer-

sitet, skolorna och kommunala utbildningsresurser. När man har kartlagt mentors egenskaper för 

en lyckad relation mellan mentor och adept, kan intresset flyttas till vad för olika sorters relation-

er under ett mentorskap kan finnas, som är i fokus för kommande studie. 

Olika relationsformer mellan mentor och adept 

Achinstein och Villar (2004) är skeptisk till att tidigare forskning ser mentorskapet som en  

positiv effekt på nyexaminerade lärare. Efter en längre studie från Kalifornien lyfter de fram fyra 

olika fall som representerar ett brett spektrum av mönster i relationer mellan mentor och ny-

examinerad lärare och kopplar samman detta med professionella relationer, maktdynamik och 

lärandesituationer. De olika mönstren kallar de Contrived (konstlad), Uni-directional (enväg), 

Guided collaburation (guidat samarbete) samt Reciprocal (ömsesidig). Alla mönstren innebar 

lärande och utveckling, men det finns stora skillnader i kvalitén av utvecklingen. Kvalitén är 

starkt beroende av den professionella relationen och interaktionen mellan novis och expert, det 

vill säga hur mycket utrymme mentorn ger den nya läraren att fundera och reflektera kring utby-

tet med mentorn. I en konstlad relation träffas mentorn och den nyexaminerade på grund av krav 

utifrån. Envägskommunikation visar hur mentorn styr samtal och ger information till den nyex-

aminerade läraren. Guidat samarbete innebär att mentorn vägleder och de ser varandra som 

jämnlika och en ömsesidig relation betyder att båda deltar med erfarenhet och vilja. Både i den 

konstlade relationen och i envägskommunikationen har det funnits för lite plats för reflektion. I 

guidat samarbete och ömsesidig relationen har det getts utrymme för reflektion, som har hante-

rats av mentor och novis på olika sätt. Achinstein och Villar visar på att mentorskapet är en soci-

al förhandlad process, där individen och samspelet påverkar utfallet, vilket även Andersson 
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(2005) lyft. Mentorns olika frågeställningar ger olika resultat på hur den nyexaminerade läraren 

tänker och mentorns återkoppling i form av tid för egna reflektioner eller färdiga lösningar ger 

olika utrymme för självständighet för den nya läraren. Konsekvensen är att mentorn måste utgå 

från den nya lärarens nivå på utveckling och justera metod för lämplig strategi, man kan inte utgå 

från att one size fits all. 

Både svensk och internationell forskning har uppmärksammat mentorskapet som stödåtgärd för 

nyexaminerade lärare, som är utgångspunkt för vår studie och en del av vår förförståelse. I  

nästföljande kapitel kommer vi redogöra för genomförande och val av studiens metod. 
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Kapitel 4. Metod 

I detta avsnitt redovisar vi våra val och studiens metod. Inledningsvis lyfter vi hur vi gått  

tillväga, urval av informanter, etiska principer, insamling och bearbetning av det empiriska  

materialet. Som avslutning granskar vi kritiskt våra val. 

Tillvägagångssätt 

Vi startade vår studie med en pilotstudie med rektorerna i en kommun där vi ställde två frågor 

via e-post om vilka svårigheter de upplever i samband med introduktionsperioden. Pilotstudien 

genomfördes i syfte att ringa in svårigheterna men också för att få syn på vilka skolor som kan 

komma att ställa upp i eventuellt kommande enkäter eller intervjuer. På grund av obefintliga svar 

ansåg vi att enkätundersökningar riskerade att bli för svagt för att kunna uppfylla syftet med 

denna studie. Därför valde vi att genomföra en kvalitativ undersökning. Syftet med studien är att 

få en djupare förståelse och kunskap om nyexaminerade lärares upplevelser av mentorskapet som 

stöd och under introduktionsperioden. Som insamlingsmetod använde vi oss av semistrukture-

rade intervjuer med fem nyexaminerade lärare på fem olika grundskolor. 

Efter utskickat informationsbrev om studien via e-post har intervjuplats bestämts tillsammans 

med de som valt att ställa upp. Alla intervjuer genomfördes med en informant och en intervjuare 

i en lugn miljö för att skapa en trygghetskänsla. Intervjuerna tog cirka en timme och spelades in 

för att senare kunna transkriberas. Det som uppenbarligen är irrelevant för studien har undanta-

gits ifrån transkriberingen. Analysen av det transkriberade empiriska materialet gjordes med 

hjälp av hermeneutiken som ovan beskrivits. Det redogörs mer detaljerad i senare avsnitt.  

Genom att lyfta citat i vårt resultat ges möjlighet för insyn i vår tolkningsprocess. 

Urval 

Utefter studiens omfattning har vi valt att intervjua fem nyexaminerade lärare som är i tjänst och 

som har erfarenhet av mentorskap under introduktionsperioden. Eftersom programmen för intro-

duktionsperioden kan variera i olika kommun valde vi att undersöka i samma kommun för att 

undvika olika referensramar. Vi har inte fokuserat på några speciella ämnen som läraren ska vara 

behörig i eller någon speciell skola eftersom vi inte anser att det påverkar lärarens upplevelser. 

Denscombe (2009) påpekar att det inte finns några speciella regler vad gäller urvalet i kvalitativa 

intervjuer men utefter studiens syfte ska nyckelpersoner från fältet avgöra urvalet. 
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Etiska aspekter 

I studien handlar vi enligt vedertagna riktlinjer för etiska normer inom forskning (Denscombe, 

2009). Innan intervjun informerade vi om studiens innehåll och syftet med intervjun. Det besk-

revs tydligt att all insamlad material hanteras konfidentiell. Genom att skapa påhittade namn är 

intervjupersonernas anonymitet skyddad. Beskrivningar som skulle kunna vara tolkningsbara och 

leda till intervjupersonernas identitet har reviderats. Vi har valt att använda feminint pronomen 

för alla lärare, mentorer och rektorer oavsett kön. Deltagarna har gett samtycke till intervjun in-

nan det genomfördes. Det gjordes även tydligt att deltagarna kan avsluta intervjun vid vilken 

tillfälle som helst och utan angiven anledning. 

Insamling av det empiriska materialet 

Vår insamling utgörs av kvalitativa intervjuer. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver två olika 

metaforer hur intervjuaren kan se sig. Ett sätt kallas för malmletaren där intervjuaren letar fram 

den gömda, objektiva kunskapen som informanten besitter. Vi anser att malmletartekniken utgör 

en mer positivistisk grund som fungerar inom naturvetenskap, dock inte inom samhällsveten-

skaplig forskning. Det andra förhållningssättet kallar Kvale resenären som utforskar de utvalda 

personernas berättelser och beskriver intressanta teman som forskaren anträffar på sin resa. 

Dessa teman ger tillsammans med resenärens tolkning en bredare och utvecklande bild av upple-

velsen (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi känner oss igen i bilden som resenär. Vi har samtalat 

med informanterna och beskrivit vår kunskap för att även ge våra informanter större kunskap om 

sin situation. Som intervjuare är vi insatta i kommentarer (Skolverket, 2013), forskning och ut-

bildning för mentorskapet, men vår brist på insyn för situationen mellan mentor och nyexamine-

rad lärare gör oss trots allt ”okunniga”. Det finns enligt vår uppfattning också en relation mellan 

den ovan beskrivna hermeneutiska filosofin och resenären. Som ovan nämnd förändras vår för-

ståelsehorisont genom att ta del av en ny förståelse, vilket hela tiden bidrar till en ny förståelse-

horisont. Då vårt syfte för vår studie är att skapa djupare förståelse för nya lärares situation under 

introduktionsperioden är detta sätt väl motiverat. 

En av fördelarna med kvalitativa forskningsmetoder är att forskaren och forskningsområdet har 

en nära relation och forskaren får en möjlighet att belysa denna inifrån. Detta gör att en mer full-

ständig och djupare uppfattning kan ligga till grund för analys (Holme & Solvang, 1997). För vår 

studie betyder det att vi har möjlighet att kunna intervjua nyexaminerade lärare på ett djupare 
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och bredare sätt, vilket i sin tur betyder större underlag för analys- och tolkningsprocessen. En 

annan fördel med en kvalitativ intervju är möjligheten att kontrollera att intervjuaren uppfattat 

informanten rätt. Genom en semistrukturerad intervju ges informanten möjlighet att samtala om 

det den anser vara intressant för ämnet eller redogöra för sin egen upplevelse (Denscombe, 

2009). För att intervjun ska vara semistrukturerad har vi valt att utgå från en intervjuguide  

(Bilaga 2) med olika teman på olika nivåer. Guiden har följts till den del det har varit intressant 

för intervjun, i övrigt har informantens svar resulterat i nästkommande fråga. Utefter Kvale och 

Brinkmanns (2009) föreslag till frågor har vi försökt att använda uppföljningsfrågor som styr in 

intervjun på informantens upplevelser och därmed nå djupet i den personliga intervjun. Alla  

intervjuer genomfördes av en och samma person, då vi ansåg att intervjusvaren blir mer jämför-

bara om samma intervjuare ställer frågorna till informanten. 

Vi genomförde en pilotintervju för att kunna kartlägga vår intervjuteknik. Vi fick syn på ledande 

frågor, ointressanta frågeställningar och vad vi kan belysa ytterligare, vilket gjorde att intervju-

instrumentet specificerades tydligare på det vi söker svar på. En utprovning lyfter upp de delar, 

som kan påverka resultatet och vilka brister som kan finnas i frågorna (Friberg & Wärneryd, 

1993). 

Denscombe (2009) lyfter ett par förslag på hur intervjumaterial kan kontrolleras; triangulering, 

det vill säga bekräfta information genom andra källor, låt informanten återkoppla transkri-

beringen, kontrollera rimligheten i informantens svar och leta efter återkommande mönster i  

flertalet intervjuer. Att kontrollera en upplevelse med andra källor är inte tänkbart eftersom upp-

levelsen är personlig. Vi har valt att efter eventuella oklarheter kontakta informanten. Rimlig-

heten i informantens svar kan vi till viss del relatera till huruvida svaret överensstämmer med 

tidigare forskning, men informantens svar kan vara påverkade av en osäkerhet, där informationen 

kan sammankopplas med dem efter intervjun. Dessutom finns möjligheten för informanten att 

avgöra vilka delar av sina upplevelser som den anser mest relevant att lyfta under intervjun och 

har därmed valet att inte delge all erfarenhet. Vi utgår ifrån att informanten delgett det som är 

relevant för studien. 

Bearbetning av det empiriska materialet 

Olsson och Sörensen (2001) ger ett förslag till analys med frågorna vad, var (närmare i vilken 

situation man är), hur och varför. Genom dessa frågor har vi kunnat läsa mellan raderna och hitta 



17 

 

det som är mest intressant och relevant för våra frågeställningar. Det är viktigt att lyfta att de 

framställda resultaten redan utgör ett urval av råmaterial, det vill säga transkriberingen. Detta 

skedde utifrån vår tolkning av relevant information, där förförståelsen spelar in. 

Fem övergripande stegen har legat till grund för vår analys av empirin: förberedelse,  

förtrogenhet, tolkning, verifiering, presentation. (Denscombe, 2009). I praktiken har vi transkri-

berat vårt inspelade material och läst igenom alla intervjuer för att få en helhetsuppfattning.  

Därefter läste vi en intervju i taget. Först kommenterade var och en sina tankar vid sidan av det 

transkriberade materialet, varefter vi sammanställde dem. Vi lyssnade återigen på det inspelade 

materialet och löste eventuella frågetecken vid betoning eller dylikt. Efter uppspelningen katego-

riserades intressanta kommentarer efter vad de uttalade sig om, till exempel personkemi. Under 

hela tidens gång ställde vi oss frågan om och på vilket sätt detta ingår i vår studie och helheten. 

Att pendla mellan de små detaljerna och studiens helhet och kontexten kring deras situation åter-

kopplas i den ovan beskrivna hermeneutiska spiralen. Verifieringen har skett, som ovan nämnd, 

genom att vid behov återkoppla till informanterna och genom att bedöma rimligheten i deras 

svar. Resultatet presenteras i textform med inslag av citat i kapitel 6. För att underlätta för läsa-

ren har vi redigerat citaten genom att ta bort återupprepande eller meningslösa ord och onomato-

poetiska ord som “äh” eller dylikt.  

Granskning 

Vad det gäller generaliserbarhet av resultat associeras detta med positivism och kvantitativa 

forskningstraditioner. Eftersom vår studie grundar sig på ett hermeneutiskt förhållningssätt och 

kvalitativ forskning eftersträvas det överförbarhet istället för generalisering. Överförbarhet be-

skriver en process där man försöker överföra studiens resultat till andra liknande situationer 

(Denscombe, 2004). Enligt vår uppfattning finns det inte tillräckligt med underlag på grund av 

det låga antalet informanter, för att kunna överföra vårt resultat. Vi har dock sett tendenser till 

likheter i vårt insamlade material och tidigare forskning, som tyder på en viss överförbarhet. 

Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver vikten av reflektion i samhällsvetenskaplig forskning: 

Det som bestämmer värdet av forskning är medvetenheten om och förmågan att hantera forsk-

ningens tolkningsdimensioner på flera olika nivåer. Reflektion utmärker enligt vår mening veten-

skaplighet i samhällsvetenskap att handskas med empiri på ett reflekterat sätt och då konsekvent 

erkänna mångtydighet ger samhällsvetenskap ett distinkt adelsmärke.  

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s 554). 
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Vi försökte hela tiden att fråga och kritiskt granska varandra varför vi tolkar och på vilket sätt det 

påverkar resultatet. Med koppling till förförståelsen i hermeneutisk betydelse bidrar detta ändå 

till en osäkerhetsfaktor i tolkningen. Vi tolkar till exempel vad som är relevant för vår studie 

genom vår förförståelse och våra erfarenheter, speciellt de värderande tankar vi har kring men-

torskap. Hade man haft en utomstående person som kunnat följa och granska våra tankar genom 

hela studien hade resultatet blivit ännu mer tillförlitligt. 

Hultén, Hultman och Eriksson (2007) uttalar sig kritiskt till intervjun som metod. De nämner 

intervjuareffekten, som innebär ett samspel mellan två individer som kan påverka resultatet på ett 

sätt som inte är önskvärt. Halo-effekten beskriver problematiken av att berättelserna kan påver-

kas av något som inte är i fokus för studien. Vi har ovan nämnt att det kan handla om att undan-

hålla någonting som kan leda tillbaka till intervjupersonen. Hultén m.fl. (2007) problematiserar 

även risken för att intervjupersoner undviker avvikande uttalanden, vilket han kallar för central-

tendens. Vi har varit medvetna om problematiken kring dessa tre effekter och har försökt så gott 

vi kunnat reflektera vid genomförande av studiens metod. 

Under genomförande och analysen av vårt material framträdde det teoretiska verktyget, som pre-

senteras i följande kapitel. 
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Kapitel 5. Teoretisk utgångspunkt 

Ramfaktorteori 

Första intentionen med vårt arbete var att förutsättningslöst och öppet ge informanterna utrymme 

för att beskriva sin situation. Under genomförande av intervjuerna har vi dock stött på problem. 

Vi har märkt att Skolverkets kommentarmaterial (Skolverket, 2013) och lärarnas kontext påver-

kar vårt arbete, som gjorde att vi gick tillbaka för att hitta ett lämpligt verktyg. Resultat av pro-

cessen ledde oss till Franssons ramfaktorteori (1998). Han har i sin forskning använt sig av ett 

ramfaktorteoretiskt och händelselogiskt perspektiv för att analysera, tolka och förstå nyexamine-

rade lärares upplevda situation, agerande och kontext. I sitt arbete har han förklarat ramfaktorteo-

retiskt perspektiv, där ett antal faktorer styr och påverkar individens val. Det grundläggande för 

ramfaktorerna är att de inte kan påverkas eller förändras på kort sikt. Det kan gälla klassamman-

sättningen, som skapar ramen för vilken undervisning en lärare kan hålla. Dessa faktorer kan 

betraktas olika beroende på vem som upplever dem. Klassammansättningen kanske inte är så stor 

faktor för en skoladministratör som har möjlighet att förändra detta. Fransson lyfter hur målsy-

stemet (läroplanen) styr, ramsystemet (tid, klasstorlek) begränsar och officiellt regelsystem (lag, 

förordningar) reglerar undervisningsprocessen. Det krävs dock ytterligare en faktor, som påver-

kar processen, nämligen det sociala spelet som sker i det frirum, som skapas inom ramarna.   

Därför kompletterar Fransson ramfaktorteorin med ett händelselogiskt perspektiv, som skapar 

förståelse för hur individerna analysera, tolkar och handlar efter personliga erfarenheter. Detta 

sker efter inre och yttre logik, där det inre omfattar individens avsikter och uppfattningar medans 

det yttre enligt Fransson likställs med ramfaktorer. 
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Figur 1. Franssons modell för analys, tolkning och förståelse. Källa: Fransson (1998,s. 13) 

Figur 1 visar Franssons (1998) modell för att analysera, tolka och förstå nyexaminerade lärares 

upplevda situation, agerande och kontext som innefattar ramfaktorteoretiskt och händelselogiskt 

perspektiv. Genom modellen kan han se grunden i var föreställningar och resonemang kring stöd 

för nyexaminerade har sin utgångspunkt. 

I vår studie utgår vi från att ramen för mentorskapet skapas av Skolverkets kommentarer (Skol-

verket, 2013), lagförordning (Bilaga 1) och lärarens förutsättningar. Som nyexaminerad lärare 

kan insynen i vilka möjligheter som ligger till grund för starten i arbetet se olika ut och därmed 

påverka situationen som den är men likväl vilken önskan om hur det kunde se ut. Därmed skapas 

inre uppfattningar och avsikter som kompletterar ramfaktorteorin, vilka vi undersöker när vi ana-

lyserar upplevelsen av mentorskapet. I nästa kapitel redovisas studiens resultat med koppling till 

forskning och vår tolkning. 
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Kapitel 6. Nyexaminerade lärares upplevelser 

Vi kommer i detta kapitel ge insyn i det insamlade materialet samt visa hur vi har valt att tolka 

dessa. Vi har tematiserat resultatet under mentorskapets betydelse, mentorskapets utformning, 

syn på mentorskap samt introduktionsperiodens påverkan på mentorskapet. Sammanfattningsvis 

kopplas varje tema ihop med relevant forskning. 

Mentorskapets betydelse .... 

- ... i början av läraryrket 

… Så nu i början undrar man jättemycket, första utvecklingssamtal, första föräldramötet som 

man ska börja med. Skriftliga omdömen, alltså det är ju som man vet inget, man har ju ingen er-

farenhet där. Då är det ganska skönt, då kan hon(mentorn) liksom visa mig att ”såhär skriver jag 

ut brev om utvecklingssamtal och här samlar jag ihop tider” och lite sådär. Det är sådana små-

saker som man inte tänkt på, men när man väl sätter sig i situationen så bara ”okej vad ska jag 

göra nu?” (Emma). 

I Emmas utsaga kan vi se att mentorn ger råd på praktiska lösningar, som stöttar i början på  

yrket. Emma säger att även om hon har en mentor betyder det inte att starten har varit en mjuk-

start. Däremot lyfter hon att det har varit ett bra stöd i början när man hade många frågor. 

Anna går just nu andra terminen i sin introduktionsperiod men upplevde att hon blev inkastad i 

läraryrket, vilket ledde till en känsla av överlevnad. Hon betonar att det var mycket att hantera i 

början. 

I: Det är ju lite det att läraryrket är ett av de yrken där du från dag ett som du kommer ut så är 

du juridiskt ansvarig och du är ansvarig för planering och lärar…, alltså läkare, där har du ju 

liksom introduktionsperiod där du liksom, ja, mjukstartar lite. 

A: Ja det blir ju det. Ja men här är det som du säger, här är ganska så pang på för att man 

måste, så därför det blir någon slags överlevnad… och man bara kör på. Och så kommer man in 

i det väldigt snabbt, även om det är mycket i början. Så det känner man ju. Det första halvåret, 

det var mycket, i och med att man var själv. (Anna) 

Anna känner också att under den första tiden i yrket låg fokus på att planera och få det egna att 

gå ihop, det vill säga tiden och möjligheten att gå ut och bolla idéer med andra var begränsade. 

Anna uttrycker det som att vara “ganska osocial” med sina kolleger. Med mer erfarenhet i yrket 

ökas möjligheterna att komma med funderingar och frågor till andra. 
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Ingrid berättar också att det har varit en intensiv start, som har tagit hennes uppmärksamhet från 

att kunna fråga annat. 

Och då så, när det började lugna ned sig […]  då kände man liksom att, ja då kunde man gå in 

och frågar andra grejer. I början var det turbulent. (Ingrid) 

Ingrid beskriver vidare att hon haft drömmar om sin tjänst och att det har varit nya moment att 

lära sig, som till exempel kommunens lärplattform, och att hantera situationer som utvecklings-

samtal. Hon använder uttrycket “slitgöra” för att benämna de första åren i yrket, men lyfter sam-

tidigt ett hopp om att få hjälp av kollegor. Hon säger vidare att det är viktigt att ha en person att 

fråga saker som man inte vet som nyanställd. 

För ibland är det så, vissa saker som man tycker… Det är ju alltid så när man börjar ett nytt jobb 

eller vad det nu är, så ställer man… Alltså man har en sådan man kan ställer alla dem här 

dumma frågorna. (Ingrid) 

- ... i undervisningssammanhang 

Emma berättar att hon känner sig väldigt trygg i sin lärarroll och har inget behov av att fråga 

saker om själva undervisningen, utom ”sådan stora grejerna” som utvecklingssamtal eller att 

hålla i ett föräldramöte. Hon uttrycker tydligt att det är skönt att få prata med en person som har 

erfarenhet och kan ge tips. Lite senare i intervjun tar hon även upp att mentorn ger tips till  

exempel för elever, som kan vara svaga i något ämne. Även Ingrid tar upp att hon frågar mentorn 

om råd inför lektioner och aktiviteter, när det finns elever som behöver extra hjälp eller liknande. 

Ingrid tycker det är mycket lärorikt att någon observerar henne så att hon kan få nya  

perspektiv. Hon lyfter även att hon diskuterar mycket med en annan kollega, som hon delar klass 

med, innan hon bollar idéer med sin mentor. 

I intervjun med Sara kommer det fram att mentorn och hon diskuterar mest om elever och speci-

ellt relationsbyggandet. Lena känner inte av skillnaden på sin egen och mentors erfarenhet kring 

undervisningssituationer, men upplever större skillnad i områden utöver undervisning, vilket 

också är de sidor hon får mest lärdomar av genom mentorskapet. 

Märks det av att hon har mera erfarenhet än du nu också? 

 Det är väl lite olika situationer så där, kan väl inte säga att jag i undervisningssituationer kan 

känna någon skillnad så. Det är väl mer i det arbetet som är utöver själva undervisningen, för-

äldrakontakt och upprättelse av olika dokument och sådana saker är det en jättestor tillgång att 

ha, någon att vända sig till och fråga om, rådfråga, om formuleringar och lite sådana saker. Och 
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där märker jag en stor skillnad fortfarande att man är ju inte… Man saknar kanske den trygghet-

en i att lita fullt ut på sig själv utan man får någon annans syn på det och man får på något sätt 

ett godkännande på det man skriver så att säga. (Lena). 

Anna säger att hon vågar testa mer i undervisningssammanhang, då hon har sin mentor som 

backar upp och uppmuntrar till nya idéer. Mentorn har även hjälpt henne att skriva pedagogiska 

planeringar, som en del i undervisningsplaneringen. Anna säger att hon är aktiv på den  

kommunala lärplattformen för att hon har en mentor som är både aktiv och erfaren med denna 

slags plattform. Här tolkar vi att Anna ser sin mentor som en sorts erfaren förebild, som hon  

eftersträvar. 

- ... i frågan om avhopp 

Sara talar om att hon känner sig orkeslös och har tankar kring avhopp i yrket. Hon beskriver att 

hon ventilerar sina tankar och funderingar med mentorn, men vi anser att hon inte får den stött-

ningen hon egentligen behövde. 

 Och jag ifrågasätter fortfarande hur länge man orkar hålla kvar i det, för det är ju inte så… Vad 

är det värt? Och så har jag väl känt det.(Sara) 

Hon har även lyft denna problematik med rektorn. Här hittar vi liknande upplevelser hos Ingrid, 

men, som talar till skillnad från Sara, tydligt om stöttningen som den anledningen till att hon är 

kvar i yrket. 

Men alltså det var tufft, jättetufft, men utan den här stöttningen vet jag bannemej inte om jag 

hade klarat det liksom. Hade nog känt mig, liksom varför. (Ingrid) 

Emma tycker att det är roligt att undervisa, men hon poängterar att hon inte hade varit kvar i  

yrket om hon hade behövt vikariera innan hon får en tjänst. Hon beskriver läraryrket som ett tufft 

yrke, där man hela tiden är påverkad av sitt arbete även i privatlivet, också här lyfter hon tankar 

om avhopp. Vi funderar på om mentorskapet har påverkat hennes tankar och handlingar i  

förhållande till avhopp, men det är inget som går att utläsa av hennes svar. 

Det är ju ett strängt yrke det är ju det. Ibland har man ju sådana dagar man känner man är ju 

helt värdelös och ”mina elever lär sig ingenting och varför ska vara lärare”. Känner panik, ”det 

här klarar jag aldrig av och vill jag verkligen ha det här ansvaret, vill jag verkligen ha ett jobb 

där man liksom aldrig riktigt kan släppa det”. För att det kan man ju inte. Man tänker ju på det 

hela tiden, man har sina elever, det är ju människor man har hand om. Det är ju inte som ett kon-

torsjobb ”nu släcker jag lampan och går hem för dagen”. Man tänker ju på det ändå hela tiden 

och sådär, men det är ju roligt att undervisa. (Emma). 
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Varken Lena eller Anna har nämnt i intervjun att de har haft tankar om avhopp under sitt första 

yrkesår. 

- Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är det tydligt att det upplevs som en stor tillgång att ha någon sorts  

stöttning, speciellt i början av sin yrkestid, när allt känns turbulent och intensivt. Detta utgör en 

påtaglig koppling till Paulins (2007) studie, där hon undersökte nyexaminerade lärare under sin 

första tid. Det tas även upp att man försöker överleva vardagen, vilket Fuller och Brown (1975) 

har nämnt i en utvecklingsteori med tre steg mot en stärkt lärarroll. Den första handlar om survi-

val stage, där man försöker överleva dagen. Mastery stage betyder att läraren börjar få kontroll 

över situationen och fokus flyttar från sig själv till eleverna. Routine stage beskriver en slags 

rutin som läraren har skaffar sig med tiden. Kajs (2002) och Andersson (2005) betonar också att 

nya lärare fokuserar för lite på elevernas behov i början av sin verksamhet och påstår att mentor-

skapet kan stödja fokusskiftet från jaget till eleverna.  

Informanternas stöttning utformar sig lite på olika sätt. Det handlar om att få stöd vid utveckl-

ingssamtal eller föräldramöten, upprättelse av dokument och formuleringar, tankar och funde-

ringar kring aktiviteter för svaga elever, relationsbyggande, lärplattformer och att man våga testa 

olika slags aktiviteter. Här ser vi likheter med Franssons (1998) resultat om olika stödformer, där 

speciellt praktiskt, moraliskt och situationshanterade stöd mest blir omtalade. Det problematise-

rande stödet tar både i hans studie och i våra intervjuer lite utrymme. Vi tolkar att nya lärare inte 

har tid för problematiserande frågeställningar i början, men att det så småningom kan  

utvecklas ett behov, när man har fått mer kontroll över vardagen. Stödet efterfrågas speciellt 

mycket i början, då det uppstår mest frågor. Vi kan se en relation mellan detta och resultaten av 

Fransson (1998), där det även kommer fram att stödet behövs mest i början. Vi ser att det i  

början av yrkesutövningen handlar mycket om praktiska angelägenheter, som Fransson (1998) 

kallar för praktiskt stöd. Men huruvida den sortens stöd hjälper i den professionella utvecklingen 

kan ifrågasättas. Därför anser vi, i enlighet med Britton (2003), att mentorskap och intro-

duktionsperioden ska ta tid. Som har nämnts tidigare har nya lärare svårt att se hela yrkes-

komplexiteten i början av sin yrkesutövning (Kajs, 2002; Andersson, 2005) och behöver ha stöd 

under en längre period för att kunna se alla olika sidor av yrket. 
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Tre av fem intervjuade lärare har upplevt tankar kring ett avhopp på grund av den ohållbara situ-

ationen lärare står inför, när de kommer ut som nyexaminerade. En lärare är fortfarande osäker 

trots att hon både haft och har mentorer som stöttar henne. Det tas även upp vikariat innan man 

får fast tjänst och att det inte ger något bättre intryck av läraryrket, då hon tydligt påpeka att hon 

hade hoppat av om hon hade behövt vikariera. Man kan ställa sig frågan om själva tjänsten 

gjorde att hon stannar kvar i yrket eller om mentorskapet och därmed en stöttning påverkar hen-

nes situation. Den tredje läraren tar tydligt ställning till att den stöttning hon fick, gjorde att hon 

stannade kvar i yrket. Det vi ser är att tre av fem intervjupersoner har tankar om avhopp, dock 

inte att de har hoppat av. Vi kan tolka detta som att den stöttning de har fått under sitt mentor-

skap, har lett till att de stannar kvar i yrket. Odell och Ferraro (1992) har genom enkäter av 160 

lärare i USA undersökt huruvida mentorskap bidrar till att behålla lärare i tjänsten. De har kom-

mit fram till att efter fyra år är 96 % av lärarna, som har haft en mentor, kvar i yrket. De  

refererar till Chapman och Greens modell (1986), som bland annat säger att erfarenheten lärarna 

får under sin första tid i yrket avgör om de stannar kvar eller hoppar av. Med detta påstår de att 

stödet av en mentor gör att lärarna får en mer positiv bild av sitt yrke under sin första tid och  

därmed finns det större chans att de stannar i yrket. Vi kan absolut se likheter mellan detta  

påstående och vad informanterna har berättat, men enligt Chapman och Green (1986) finns det 

flera faktorer som spelar in i ett beslut om avhopp eller ej. Det kan handla om till exempel  

utbildning, personligheten eller arbetsplatsmiljön. 

Mentorskapets utformning präglad av... 

- ...innehållen i samtal 

Det ser olika ut för hur lärarna träffar sina mentorer, vilket är relevant för förståelsen av deras 

situation. Tre av lärarna har mentorsträffar en timme en gång i veckan, för de andra kan träffarna 

ske mer sällan eller under gemensam planeringstid. För Ingrid handlar samtalen med sin mentor 

om artiklar och material de har läst inför träffen, men också om specifika situationer, som till 

exempel händelser kring elever. Hon ber dessutom om råd för att känna sig trygg i sina beslut. 

Sara utgår från frågor som är aktuella och tillsammans med sin mentor ventilerar och diskuterar 

hon ofta kring elever, eftersom hon har ”många elever med särskilda behov”. Hon har haft möj-

lighet att lyfta saker, som hänt och hur hon skulle kunna hantera det. Mentorn har utmanat Sara 

att själv fixa lösningar och hon har upplevt denna reflekterande utgångspunkt som lärorik. 
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Jag brukar oftast få lyfta vad jag känner att, det här har hänt och det här… ”vad skulle jag 

kunna göra för att det skulle kunna gå framåt i det här”. Sen har vi ju suttit och bollat idéer och 

tankar. Så det är ju sällan hon har suttit och sagt ”så här ska du göra” utan hon är nästan lite 

”ja men hur ser du på det här och hur skulle du kunna lösa det här” så att jag ändå har fått 

komma fram med mina idéer. Så på så vis har det varit väldigt bra. Jag har ju tvingats att utifrån 

mig själv, det här fixar jag komma fram så att jag någonstans hela tiden får en lösning på det 

trots att hon finns där någonstans och backar upp och kan supporta. Det tycker jag … hon har ju 

inte serverat det på silverfat åt mig, det har varit väldigt lärorikt och väldigt bra. (Sara) 

Sara har erfarenhet från två mentorer och tidigare har hon upplevt mer stöd på personligt plan, 

men hennes förändrade arbetssituation skapar andra behov av samtal. Nu behöver hon mer hitta 

lösningar på pedagogiska bekymmer. Vi tolkar detta som att hennes behov styr innehållet i sam-

talet. 

.… jag har ju en helt annan roll. Så att det är ju ett helt annat behov av den pedagogiska ventile-

ringen. (Sara) 

Emma uttrycker ett gemensamt behov av ventilering under mentorsträffarna, där hon även kan 

prata om saker utöver undervisningen, som till exempel tankar om kollegor och deras be-

dömningar. 

Det är ju inte att man snackar skit utom mer ifrågasätter. Något som jag tycker är känsligt är det 

som är bedömningen. Jag har andras klasser i andra ämnen och då har man inte samma tankar 

om bedömning och vad man tittar på och det tycker jag kan vara väldigt jobbigt och det är saker 

jag kan prata med min mentor om. (Emma) 

Lena lyfter också ett behov av att få stöd i delar utanför undervisningen. 

… sådana bitar som ligger utanför undervisningen. Till exempel kommunens lärplattform, med 

skriftliga omdömen och bedömningar och sådana saker. Och kunna sitta ner tillsammans och di-

rekt när man sitter ner och skriver, kunna fråga att, ”är det den här knappen jag ska trycka på, 

kan jag skriva så här och hur kopplar jag förbättringsmöjligheter till mitt omdöme” och sådana 

bitar. (Lena) 

Anna rådfrågar om sina tankar inför undervisningen. Vi förstår att hon både får råd, när mentorn 

berättar hur hon skulle gjort och stöd, för att våga pröva egna tankar. 

… att bolla sina idéer. ”Vad tror du om det här” alltså sen tänker dom att ”ja, jag kanske skulle 

ha gjort på något annat sätt”. Eller så säger dom liksom att ”men testa det här, våga gå på detta 

om du nu har planerat detta” eller om man nu känner så att man ändå får stöd och uppbackning 

och våga liksom. Man måste inte alltid vara inom alla ramar så här, utan att man verkligen vå-

gar testa, det är nog det jag har fått mest så där. ”Men det är klart att du ska testa det!”. (Anna) 
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Lena och Emma har fått konkreta tips på hur undervisningen kan utformas utefter mentorns erfa-

renhet av yrket. Ett ytterligare underlag för samtal är när Emmas mentor har varit ute och obser-

verat. De kunde sedan gå tillbaka till vad som hänt under observationen för att reflektera och 

utvärdera tillsammans men Emma var osäker på vad mentorn egentligen utgick från sin ob-

servationen. Även Ingrids mentor har observerat och använt detta som underlag för samtalet. 

Hon upplever att det är viktigt med någon annans observation och med både konstruktiv och 

positiv respons för sin egen yrkesutveckling. Hon påpekar ändå att det är jobbigt när någon an-

nan observerar, och lyfter en osäkerhet, vad det skulle innebära att bli kritiserad. 

Men om det hade känts orättvist, eller att hon [mentorn] hade tryckt på saker som jag hade tyckt 

”men nej det är ju inte viktigt”, då hade jag nog liksom ”jaha”. Men det beror ju alltid på hur de 

säger det också. Men vi säger att hon skulle totalsåga mig direkt då hade jag nog haft ångest 

nästa gång jag har en lektion och jag hade haft ångest att gå till henne och allt sånt men nu är 

det ju inte så. (Ingrid) 

Anna beskriver hur hon och hennes mentor kan ha en ständig dialog om vad som händer. Detta 

ger henne möjlighet att reflektera ”innan och efter och fram och tillbaka” om bland annat möten 

med föräldrar. Hon upplever ett jämlikt utbyte där båda utvecklas av samarbetet. 

… jag tycker att allt det som har med klassen och det som har med det att göra det går att lyfta. 

Det kan vara precis vad som helst, så säger vi det liksom. Det är nog för att hon är lika öppen 

tillbaka. Alltså verkligen. Hon undrar också saker och ställer frågor så det är inte bara tvärtom 

utan det är nog för att det är så himla öppet där att hon också undrar tillbaka så blir det så att 

man kan säga allt liksom. (Anna) 

- ...personkemin 

Emma tycker att vem man har som mentor avgör vilken hjälp man får.  Lena bekräftar detta ge-

nom att hon uttrycker att en av de viktigaste faktorerna för att få mentorskapet att fungera är att 

personkemin stämmer. Då finns det inga svårigheter att be om stöd. Även Ingrid tycker att det är 

bra att ha någon att prata med under det första året, men eftersom det är lång tid behövs det nå-

gon man fungerar med. 

Om vi säger att jag fått någon jag inte hade klickat med direkt, det hade jag nog tyckt det varit 

jobbigt, jättejobbigt. (Ingrid) 

Sara, som har haft två olika mentorer, menar att ens personligheter ger olika utfall för vad som 

ingår i mentorskapet. 
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… Men nej det var väl också att man klickade på lite olika personliga plan tror jag.  Att man fun-

gerade mer eller mindre bra ihop. Och det har funkat för båda, men jag känner att jag har lättare 

att prata med min förra mentor om det här personliga. Och jag kände liksom att om det var saker 

som tyngde en hemma eller vad som helst så kunde man ju ventilera mer. (Sara) 

Som vi tidigare nämnt kan detta även bero på att Sara har en helt annan arbetssituation nu, som 

påverkar innehållet i samtalet. 

- ... kollegiala stödets inflytande 

Det är inte bara den formellt utsedda mentorn, som fungerar som stöd i den nyexaminerade lära-

rens arbete. Specialpedagoger delger lämpligt material och lärarkollegerna finns också där för att 

stötta och uppmuntra i konkreta situationer. 

Ja för det var någon gång, jag kom på en fredag, då hade det hänt något och det hade varit 

slagsmål. Och jag står och pratar med två fritidspedagoger, då sa ja ”nu ska jag hem”, ”Men du, 

det var väl skönt att du fick berätta”. Båda lyssnade och ”Tack för att ni lyssnade!”. Sen så kän-

des det lite bättre. (Ingrid) 

Ingrid startade sin introduktionsperiod först efter att ha jobbat en tid som lärare, men delade  

under den tiden klass med andra, som hon upplevde som stöttande handledare. Hon märker även 

nu ett markant stöd från sina kollegor och vetskapen om att kollegerna finns i närheten under 

krävande situationer gör att hon känner sig trygg. Dessa handledare, anser vi, kan ses som in-

formella mentorer, som genom en personlig relation, utan direktiv om genomförande av samtal 

eller dokumentation, gav trygghet i rollen. Hon fick förutom stöd också förklaringar och tips på 

lösningar inom arbetet. 

Alltså jag tror såhär, som mitt förra år, då hade jag behöv.., då kände jag, de två som du träffade 

och en annan, de var mina handledare, mina mentorer vad man ska säga. För jag frågade allt 

”kan man inte göra såhär, kan man göra så”, lyssnade mycket och lärde mig av dem, allting 

sånt. Så då kände jag att det var mitt år. (Ingrid) 

Anna och Lena lyfter också hur lärarkåren ger stöd, feedback och råd från flera håll. Anna och 

även Emma exemplifierar att de gör många av sina grovplaneringar tillsammans med andra lä-

rare i arbetslaget. De har möjlighet att få ta del av andra lärare med mer erfarenhet i sina ämnen 

och i olika elev situationer. Ingrid beskriver ett klimat där man som ny känner sig välkommen, 

blir en del i teamet och att det skapas möjligheter att ställa alla de frågor som kommer upp i 

samband med starten på ett nytt arbete. Även Anna upplever stödet i ett öppet klimat i arbetsla-

get men har erfarenhet från en helt annan situation. 
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På förra jobbet då var det ju ganska så mycket att alla satt i sitt egna lilla hörn och gjorde sitt. 

Medans här, här jobbar vi i arbetslag, alla stöttar varandra, vi hjälps åt mycket, mycket mer. 

[…]Alla hjälps åt liksom, det kvittar vad det är. Så tjänsten, det känns mycket mer positivt, att 

man är ett arbetslag just. För det är arbetslaget vi träffas ofta, och det är bra. (Anna) 

Sara upplever inte detta öppna klimat som lika självklart eller självskrivet. Hon ser inte något 

samarbete mellan lärarna, eftersom alla har tunga lass att dra och ingen hinner med det kollegiala 

samarbetet, som hon önskar fanns. Möjligheten att få stöd från kollegerna begränsas av deras 

arbetssituation. 

Jag känner att det är viktigt att, även om du inte har någon specifik person, att man i alla fall har 

kunnat i personalrummet, och var som helst. Att man kan lyfta saker utan att man känner att det 

är fel eller illa på något vis. Och du ska inte behöva känna att du behöver ha någon specifik, utan 

att man generellt… 

Känns det som det har blivit så som du tänkt? 

 Nej, det har det inte.(Sara) 

Det kan också vara så att möjligheterna att få stöd begränsas av andra kollegers syn på den nya 

läraren. Emma uttrycker att kollegerna upplever henne som erfaren, men det kan leda till att kol-

legerna ”förväntar sig mer utav en än vad man kan”. Vi kan se en risk att stödet från kollegerna 

inte är lika öppet då. Även om kollegerna fungerar ihop, påverkar viljan att söka stöd hos andra. 

Sara uttrycker det som “förutsatt att man klaffar”. 

- Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi se att relationen mellan den nya läraren och mentorn ser olika ut för 

informanterna baserat på samtalen, personkemin och kollegiet. Innehållet i samtalet när de träffas 

utgår, för dem flesta, från lärarens behov. Det handlar om delar som ligger utanför undervisning-

en som tekniska lösningar och formuleringar på omdömen och bedömningar, kolleger eller aktu-

ella situationer om elever eller föräldrakontakter. Det handlar om planeringar inför undervisning-

en, att få tips om hur mentorn skulle hantera situationer, konkreta råd eller råd att våga försöka 

och våga misslyckas. Lindgren (2003) tar upp att adepterna är intresserade av att få konkret stöd 

och hjälp. För att få ett lyckat mentorskap, menar hon, att adeptens behov, förväntningar och 

frågeställningar behöver lyftas. För två av lärarna har mentorn varit ute och observerat vilket 

senare har blivit underlag för samtalet. Enligt Skolverket (2013) ska mentorn bidra till lärarens 

egen utvecklingsplan vilket kan ske med utgångspunkt i observationer. Som nämns ovan finns en 

liknelse med Franssons (1998) undersökning om vilka stödformer den nyexaminerade upplever. 
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Våra lärare upplever praktiskt stöd, moraliskt stöd och situationshanterande stöd även i samtalen, 

men liksom Fransson uppmärksammas inte det problematiserande stödet till lika stor del. Några 

upplever reflekterande frågeställningar från sina mentorer, som gör att de själva får hitta lösning-

ar eller får tänka tillbaka på vad som hände, hur de agerade och hur de kunde hantera en liknande 

situation. Vikten av ett reflekterade synsätt omnämns även av Lindgren (2003), som ser en opti-

mal utveckling av mentorskapet genom reflekterande samtal, samt Kajs (2002), som motiverar 

strukturen på ett mentorsprogram då fokus lyfts från att göra saker till att tänka igenom och ut-

veckla. Mentorn kan behöva bjuda in adepten till ett reflekterade förhållningssätt för att åstad-

komma en aktiv nyfikenhet, som skapar förutsättning för att fortsätta utvecklas. 

Wildman m.fl. (1992) visar på hur mentorer är villiga att skapa ett reflekterande förhållningssätt 

men att det inte alltid är så lätt då fokus ofta hamnar mer på vad adepterna utger sig ha för behov. 

De lyfter också hur personligheter och vilja påverkar innehållet i mentorskapet. Tillsammans 

med kontexten skapar detta variationen i relationerna som återfinns i vår studie. Även Carter och 

Francis (2001) lyfter vikten av en fungerande personkemi mellan adept och mentor. Flertalet av 

våra lärare antyder att det är betydande vem de får som mentor och om man fungerar ihop, ”man 

klickar”. Ingen upplever att de har en dålig relation till sina mentorer men om de inte skulle fun-

gera, skulle introduktionsperioden bli “jättejobbig” och inte gett det stöd de behöver. Detta be-

kräftar att mentorskapet är en social process som påverkas av individerna och samspelet därmed 

fungerar inte exakt samma mentorskap för alla, som Achinstein och Villar (2004) visar. De lyfter 

variationer i relationerna, som vi kan återfinna i vår studie. Våra informanter talar om dialog, 

vilket tyder på en ömsesidig relation, ger råd om hur mentorn skulle gjort visar ett guidat samar-

bete och när informanten inte vet vad mentorn skriver på under observation, visar det på ett 

konstlat förhållande. 

Vi ser en koppling till Kajs (2002) mentorsprogram där adeptens behov inte får bli förbisedda på 

grund av behovet av att stärka mentorsrelationen. För att komma från fokus på personlig relation, 

menar Kajs, att det bland annat behövs ett supportteam bestående av flertalet personer. Vi kan se 

att våra lärare lyfter att det finns olika typer av stöd utöver mentorskapet. Det kan handla om 

informella mentorer som finns i deras närhet, till exempel arbetslaget eller specialpedagoger. 

Fransson och Morberg (2001) ser vilken betydelse arbetslaget har för den nyblivna läraren.  

Utefter berättelser om den första tiden i yrket har flertalet, som inte haft fungerande mentorskap, 
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upplevt att arbetslaget fungerat som en mentor, vilket har lett till gemenskapen och att lärarlaget 

tänker och drar åt samma håll. Det kollegiala stödet skapas bland annat av gemensamma sam-

lingar, då funderingar och erfarenhet lyfts. 

I vår undersökning är det dock svårt att se ett tydligt samband mellan ett mentorskap som inte 

fungerar och att lärarna söker stöd från andra, men vi ser en antydan till det. I två av fallen tolkar 

vi att det är ett mindre fungerande mentorskap och läraren söker stöd hos andra. Vi ser att oavsett 

om en mentor är utsedd eller inte när läraren börjar, så söker de stöd från personer med erfaren-

het av elever i behov av stöd eller andra ämneslärare för att planera och hitta lösningar i speciella 

situationer. Lärare upplever en stor trygghet i att veta att klimatet är öppet mellan arbetskolle-

gorna och att man har möjlighet att få hjälp vid behov. Lärare, som upplever ett mer slutet kli-

mat, har inte tillgång till denna trygghet. Vi förstår det som att det inte finns ett fungerande sam-

arbete mellan kolleger på vissa skolor, vilket skapar en negativ kultur, som kan leda till ett behov 

att prata med andra om just detta. Vår studie visar att det finns båda sidor av klimaten och att det 

är viktigt att lärarkollegiet visar sig inbjudande och välkomnande så att den nyexaminerade lära-

ren inte upplever någon slags ensamhet. 

Som Ingersoll och Smith (2004) presenterar är gemensam planeringstid med lärare inom samma 

ämnen och att vara involverad i ett lärarnätverk några av de delar som ger bäst utfall för lärare att 

stanna kvar i yrket. Men, likt våra lärare, är behovet av flera olika stödåtgärder en viktig förut-

sättning.  Även Andersson (2005) lyfter vikten av yrkessocialiseringen i gemenskapen och att 

uppskattande kolleger kan bidra till att man utvecklas till en bra lärare. Anderssons undersökning 

visar, likt vår, på en stor variation för nyblivna lärare vad gäller ensamhet och gemenskap, ini-

tiativ eller perifert deltagande i kollegiet. Vi ser också likheter i de kulturella skillnader hon lyf-

ter, nämligen hur arbetslaget fungerar påverkar socialisationen in i yrket och kan bidra till infor-

mella grupperingar. 

Syn på mentorskap 

- utifrån egen erfarenhet 

Emma beskriver sin struktur på mentorskapet som fungerande. Hon träffar mentorn bestämda 

tider fast mentorn är på samma skola. Hon kan tänka sig att det finns nackdelar med att ha sin 

mentor så nära, men går inte in vidare på det. Hon betonar vikten av att ha någon att prata med 
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som har avsatt tid och att man inte känner att man stör eller står i vägen. Att ha en specifik per-

son man kan ställa frågor till, anser vi, underlättar för den nyexaminerade läraren, då lärarkolle-

giet upplevs inte har tid och ork. 

Ja, man känner sig väldigt ensam och då är det skönt att ha nån som man vet man kan snacka 

med, som man inte är i vägen för som ändå avsätter den timmen. För annars kan man känna sig i 

vägen man håller på att fråga hela tiden. Man vill inte vara den jobbiga som… Det är ju ingen 

som har tid och då är det skönt den timmen då är det ju den tiden. (Emma) 

Saras mentor är mycket på andra skolor, men de träffas en timme i veckan vilket hon upplever 

som tillräckligt. De har i början av mentorskapet satt upp några mål som ska vara en slags struk-

tur för mentorskapet, men hon är osäker på om de har lyckats hålla sig till dem. 

Som att föra en dialog, beskriver Anna sina tankar kring mentorskapet. Utöver att hon delar klass 

med sin mentor har hon även avsatt tid någon timme i veckan, där hon och mentorn pratar om 

hennes tankar och funderingar. Anna beskriver det som det ”utlimata”. Lite senare i intervjun tar 

hon dock upp en eventuell nackdel med att dela klass med sin mentor. 

Nej, så att just lite är det väl just för att man aldrig kan vara helt själv. Alltså det är också posi-

tivt att vara någon gång. Nu har ju min mentor varit borta ett par tillfällen några gånger och 

några dagar då har jag varit helt själv. Och det tror jag är ganska nyttigt med, att man liksom vet 

att jag måste lösa alla situationerna själv[...]  Man testar om det blir bra eller inte, det är väl det 

man kan sakna ibland att man kanske helt då. Men sen är det ju väldigt fritt, det är ju långt ifrån 

att, jag gör ju typ alla lektionsplaneringar själva så gör vi ju det ändå. Så att där är hon ju inte 

med och styr utan det gör man ju ändå själv så får man ju testa det man vill då. (Anna) 

Emma förklarar att i början var hon rädd för att känna sig som en VFU (verksamhetsförlagd ut-

bildning)-student igen, men att det småningom lugnade sig, när hon märkte att hon hade ansvaret 

för en hel klass. Anna ser däremot positivt på att introduktionsperioden under en viss period  

erfars som en mellanperiod mellan att vara student och lärare. Ingrid ställer mentorskapet och 

introduktionsperioden lika och utvärderar det som lärorikt. Hon upplever att upplägget med ob-

servationer av mentorn är viktiga och hon får input så att hennes perspektiv kan vidgas. Hon be-

rättar även om att hon har hört talas om att mentorn ska vara någon utifrån, men känner, när man 

frågar att hon tycker det är bra som det är nu. Dock så upplever hon ett slags tvång för denna 

introduktionsperiod och därmed mentorskapet då hon redan arbetat som lärare ett tag innan, och 

anser att hon hade stöd då som har hjälpt henne. 

Citat1 : 
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Det är lite lustigt, för att man har haft, klarat sig själv ett år som mentor och sen börjar man om 

igen, och då ska ha man ha en handledare eller en mentor själv. Fast det är ju bra, det är ju inte 

det, men det är lite lustig situation. 

Känns det påtvingat eller känns det nyttigt? 

Hm, jag kan ju se både och.  (Ingrid) 

Citat 2: 

Och nu detta året, absolut, men det är inte så… Det ger mig inte så mycket som förra året. Som 

ny lärare är det jättebra det året när man har någon speciell man kan prata med (Ingrid) 

Under sitt första år som lärare saknar man tryggheten och tillit till sig själv speciellt kring formu-

leringar i officiella dokument, vilket Lena påpekat att hon fått mycket hjälp med av sin mentor. 

Hon påpekar att hon vill ha bekräftelse på sina formuleringar. Eftersom de arbetar i samma klass, 

träffas de inte vid speciella tider utan samtalar vid planeringstid. Hon upplever inga svårigheter 

med att ha mentorn i samma klass, snarare som en fördel då de har samma utgångspunkt. 

- Förbättringsförslag 

Vi har ställt frågan ”om jag säger mentor – vad säger du då?” till alla lärare, vilket har gett utfall 

till en del av denna rubrik. Emma beskriver en mentor som en person, som är där och stöttar en, 

utmanar i sina tankar och idéer, men också kommer med tips och tricks och att det helst ska ske i 

början, då det råder som mest frågor. Sara svarar att mentorn är någon, som ska vara där och 

framför allt ett bollplank. Man ska kunna diskutera och ventilera, när det är jobbigt och det är 

viktigt med tystnadsplikten samt att mentorn antar en neutral part. Att vara hjälpsam och erfaren 

är det Anna svarar. Ingrid svarade mer med hur det ser ut just nu för henne i motsats till de andra 

lärarna, som beskriver hur de tycker en mentor ska vara. Lena beskriver mentorn som en stötte-

pelare, som man kan bolla funderingar och frågor med. Hon tänker spontant även på att mentorn 

ska har varit med länge i sammanhanget och upplevt det mesta inom yrket. 

Emma hade också velat delad klass med någon, då det hade varit mer naturligt att prata om sina 

elever och kunna hjälpas åt. 

Om du hade fått bestämma, vara skolminister, och avgöra exakt hur en introperiod skulle se ut 

för en nyexaminerad lärare vad skulle det innehålla för delar? 

 [---] Det hade det varit jätteskönt och roligt om man hade delat klassen med någon men samti-

digt så då skulle det vara en person man kommer överens med att jobba med om man ska dela 
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klasser så är det ju[...]. För det blir lite mer onaturligt med ett mentorskap på det sättet att hon 

har ingen koll på mina elever kunskapsmässigt, hon kan bara säger såhär skriver jag mina elever 

och så måste jag ju tolka hur jag ska lägga ned för hon jobbar i en 5a och jag måste tolka ned till 

min etta och hade man delat klass med någon första året eller sådär då hade man ju, hade det 

blivit en mer naturlig situation att man hade pratat om sina elever och man hade kunnat hjälpas 

åt (Emma) 

Även Sara efterfrågar en annan person som man delar klassen med. Däremot kan hon se nack-

delen i att alltid låta den äldre läraren ta ett steg längre. Hon upplever att hon fick ta dessa steg 

för att hon har varit själv. 

Ingrid uttrycker en önskan för utformningen av introduktionsperioden om att hela arbetslaget 

utgör en slags stöttning och att man hjälps åt. Hon har upplevt att arbetslaget har erbjudit sig att 

hjälpa till även vid utvecklingssamtal eller föräldramöten eller bara för att lyssna på henne. 

Anna har en idé om hur man kan lägga upp en plan för introduktionsperioden, där både rektorn 

och mentorn spelar stor roll, och huruvida mentorskapet ska innehålla en viss struktur. Följande 

citat lyfts för att hon har en klar bild av hur mentorskapet kan optimeras och denna klara bilden 

hade försvunnit, om vi inte hade visat helheten.  

Om du skulle få bestämma. Om du var Jan Björklund för en dag, hur skulle din ultimata intro-

duktionsperiod för en nyexaminerad lärare se ut? Vad, hur skulle du lägga upp det? 

Alltså, det skulle nog vara att man hade en introduktion med både rektor och mentor först. 

Kanske först enskilt med rektor ”det är det här…” vad det rent går ut på. Kanske man då pratar 

om det här kommentars häftet och så vidare. Och att man sen, att mentorn, ja… faller in naturligt 

där sen. Men att man ändå lägger upp en viss plan, för om det nu inte varit så här som för mig 

och min mentor att man hela tiden ses, så kan man ändå bestämma att man ses, ”ja men att nå-

gon gång i veckan så finns jag här helt och hållet för dig”. […] Jag tror att det är positivt att 

man lägger upp någon slags plan och att rektorn också bokar med dig att ”nu kommer jag ut och 

kikar lite och att vi pratar lite efter”. Att man lägger upp lite tidsplan, ”om två veckor kommer 

jag igen”. Så att man ändå känner att man, ja men att dom har lite ögonen på mig och dom är 

där för mig än att det bara skulle flyta på. Lite strukturera upp tillfällen att ses, det tror jag skulle 

vara det ultimata. Och att dom liksom visar att ”kom ändå” och även om det inte skulle vara 

någonting just den tiden så fråga alltid om det är någonting. Att man känner sig välkommen att 

fråga saker när man är ny. Så det gäller att dom verkligen är inbjudande till det här, ”kom och 

fråga” så. Verkligen, det tror jag är det vikigaste, att dom, både mentor och rektor, visar från 

början. (Anna) 

- Sammanfattning 

Vad det gäller tankar om sitt mentorskap just nu har vi fått olika svar. De flesta tycker att det är 

ett fungerande sätt oberoende om man har fasta tider eller delar en klass med sin mentor. Delar 

man sin klass med sin mentor finns det alltid en dialog, vilket också kan vara en nackdel, när 
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man hela tiden funderar fram och tillbaka i stället för att få ta ett eget steg. Två lärare påpekar att 

det är viktigt och nyttigt att man måste ta sina egna beslut. Detta bekräftas av Andersson (2005), 

där även hon har kommit fram till att mentorn kan ha övertag, om denne är för nära den nya  

läraren i själva yrkesutövning. Dock måste vi påpeka att våra informanter ändå hade svårt att se 

nackdelar, om man arbetar två i klassrummet och de flesta var överens om att det är positivt. Till 

och med två av lärarna uttrycker en tydlig önskan om att det hade varit bäst att få dela klassen 

med någon. Vi som forskare är oense emellan oss hur vi ska tolka informationen. En tycker att 

våra informanter menar att det betyder att dela klass med en annan kollega och har utöver detta 

en mentor. Den andre tolkar att de menar att mentorn ska dela klass med den nya läraren. Hur 

man än tolkar det, handlar det om att nyexaminerade lärare upplever sin första tid som en tung 

och intensiv period, där man helst hade velat dela ansvaret med en annan person. Vi anser att det 

är skillnad mellan att uppleva något som positivt och huruvida det verkligen är positivt. Enligt 

Skolverket (2013) ska mentorskapet bland annat stödja en professionell utveckling. Att vara pro-

fessionell betyder översiktligt att kunna hantera ett ansvar inför sina elevers kunskapsutveckling. 

Om man delar klassen tillsammans med en person, hur kommer ansvarsfördelningen se ut? Åter-

kopplat till Andersson (2005) finns det stor risk att låta den äldre läraren ta över och att man som 

ny lärare förlitar sig på att det finns en lärare till i klassrummet, som tar på sig ansvaret. Vi ser 

även en koppling till studien av Ingersoll och Smith (2004), där de har kommit fram till att extra 

hjälp i klassrummet som stödåtgärd under sitt första år i yrket är mindre effektiv för att behålla 

lärarna i yrket. Däremot finns det forskning, som säger att dela på samma elever eller åtminstone 

undervisa samma årskurs är en ingrediens för ett lyckat förhållande mellan mentor och den nya 

läraren (Carter & Francis, 2001). 

Två lärare beskriver tankar om introduktionsperioden som en mellanperiod mellan att vara stu-

dent och lärare. Den ena har tyckt att det är positivt och den andre var rädd för det, men lugnade 

sig med tiden. Även Lindgren (2003) har funnit att det finns en rädsla att falla tillbaka till en 

ojämn relation, som till exempel handledare och student. Viktigt att se i detta sammanhang är att 

introduktionsperioden är delat i två aspekter. En del handlar om en lämplighetsprövning och den 

andra om ett mentorskap. Vi anser att lämplighetsprövningen påverkar synen på introduktions-

perioden och därmed även mentorskapet, som i vidare skede kan upplevas som en mellanperiod. 

I och med att det finns en debatt kring ett borttagande av lämplighetsprövningen kommer even-

tuellt även upplevelsen av en mellanperiod falla bort. Enligt vår förståelse motverkar en mellan-
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period från student till lärare på grund av ansvarsfördelning en professionell utveckling, som vi 

har diskuterat ovan. 

Har man tidigare erfarenhet av läraryrket, till exempel genom vikariat eller liknande, känns ett 

sådant mentorskap påtvingad, då erfarenhet redan finns. Vi tolkar här att det är viktigt, vilket 

även en del av våra informanter berättar, att man verkligen får en mentor i början av sitt yrkesliv. 

Som ny kämpar man oftast för att överleva ändå, även utan mentor, men syftet med mentorskap 

under introduktionsperioden är bland annat att ”ge stöd på ett yrkesmässigt, personligt och soci-

alt plan” (Skolverket, 2013, s. 6), vilket ska ge nyexaminerade lärare en bra start i yrket. Infor-

manterna tar även upp att rektorn och mentorn ska vara inbjudande, tydligt välkomnande och att 

det ska finnas en plan med strukturerade tillfällen, både med mentorn och rektorn. 

Vad det gäller hur en mentor ska vara eller hur mentorskapet ska se ut, har vi fått liknande svar 

av alla informanter. Mentorn ska vara nära, erfaren, hjälpsam, ska stötta, utmana, diskutera, ska 

vara ett bollplank, stöttepelare och inneha tystnadsplikt. Det finns lika många uppfattningar av 

hur en mentor ska vara, som det finns forskning kring just mentorskapet. Här lyfter vi några för 

att förtydliga några gemensamma drag. Wildman m.fl. (1992) beskriver åtta sätt att erbjuda stöd 

för nya lärare, där det bland annat nämns att kunna uppmuntra till reflektion. Kopplat till våra 

informanters utsagor handlar det om att ”utmana” och ”diskutera”. Att finnas nära är en av några 

egenskaper en mentor ska ha (Carter och Francis, 2001). Lindgren (2006) har också funnit en del 

egenskaper, som behövs hos mentorn, men det nämns även att den nya läraren behöver engagera 

sig aktivt i mentorskapet, där hon till exempel nämner initiativtagandet. I vårt resultat har vi inte 

funnit att de nya lärarna beskrivit liknande. Vi menar att det kan bero på att de inte ser sig själva 

som en aktiv part i förhållandet till mentorn. 

 Introduktionsperiodens påverkan på mentorskapet 

- Publikationer 

Informanterna uttrycker olika aspekter på Skolverkets kommentarer och utformande av intro-

duktionsperioden. Några känner inget behov av att veta mer medan andra upplever sig känna till 

vad som finns att utgå från under mentorskapet. Ingrid ser sig inte som insatt i rekommendation-

erna, vilket inte heller Emma gör trots att mentorn har gått utbildning för mentorer. Hon vet att  

mentorn har tystnadsplikt och hon ser ett behov att ”prata ut” om saker och få tips.  Anna har en 
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helt annan syn på Skolverkets kommentarer. Hon ger uttryck för att vara insatt i situationen och 

upplever en trygghet i mentorskapet. Hon vet vad syftet är och att hon genom dialog även kan 

bidra till mentorns utveckling. Sara har tillsammans med sin mentor satt upp gemensamma mål 

för mentorskapet, men är inte insatt i Skolverkets kommentarer om flertalet observationer med 

uppföljning av rektorn. 

Nej inte vad jag vet, hon (rektorn) är inne då och då men jag vet inte om hon har gjort observat-

ionsvisiter. Det har jag inte sett.(Sara) 

Vi tolkar att osäkerheten i vad rektorn observerade är orsakad av att fokus ligger på undervis-

ning, att rektorn och läraren inte har så täta kontakter eller att det inte finns något upplevt behov 

för observationen. 

Begreppet mentor skapar också viss förvirring, eftersom det används liknande klasslärare. Det 

har även blivit förvirrande i samtal mellan mentor och en lärare, som är mentor för en klass. 

 Alltså menar du, mentorskap som jag är nu eller menar du den mentor jag har? (Ingrid) 

Introduktionsperioden slutsyfte uttrycks ändå vara lärarlegitimationen. För Ingrid, Sara och 

Emma upplevs det vara en omständig väg att gå och att omständigheterna kan göra att introdukt-

ionsperioden känns påtvingad.  

Jag hade ju givetvis velat kunna bara sökt legitimationen såhär, så kan jag ju säga.(Ingrid) 

För Sara kommer legitimationen troligtvis att vara avstamp för något nytt. 

Eh så att hålla fast vid den[tjänsten]och i alla fall få legitimationen så får man se…(Sara) 

Vi kan inte utläsa att någon av lärarna har kopplat ihop Skolverkets tankar (Skolverket, 2013) om 

yrkesmässig, personlig och social utveckling med introduktionsperioden och mentorskapet. 

- Plan och kompetensprofiler som utgångspunkt 

Rektorn ansvarar för att sammanställa en plan, som leder fram till lämplighetsbedömning utefter 

kompetensprofilerna. För Emmas del är hon osäker på om någon plan är utformad och kontakten 

med rektor är knapp, då de har träffats ett fåtal gånger. 

Och jag vet inte vad de har lagt upp för plan, men någon plan kanske. I alla fall inte tillsammans 

med mig. Det är i så fall mentorn och rektorn som gjorde det.(Emma) 
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Det är inte heller någon annan, som lyfter en utformad plan för introduktionsperioden eller att de 

använder kompetensprofilerna som underlag vid mentor samtal. Några av anledningarna har varit 

att mentorskapet har fungerat bra ändå eller att allt ingår i tjänsten. 

Nej det gör vi faktiskt inte utan det känns ju som man gör ju allting ändå eftersom allt ingår i 

tjänsten. Så då känns det som att alla dom punkterna är med. Det är ju allt från föräldrakontakt 

till, ja vilken det nu än är, det känns som att det blir så naturligt ändå, inbakat faktiskt.(Anna) 

Anna, som har gjort en tidigare bedömning vid arbetsplatsbyte känner ändå att kompetens-

profilerna ”finns där lite hela tiden, över en” som bedömning, men hon upplever en trygghet att 

halva redan är gjord och att det öppna klimatet tillåter att man lyfter funderingar, när de kommer 

upp. Ingrid kände att kompetensprofilerna var överväldigande, när rektorn introducerade dem, 

”det var rejält”(Ingrid), men insåg att de är underlag för rektorns bedömning även vid träffar med 

kolleger. När Sara bytte arbetsplats, gjordes en överlämnande bedömning och hon kände ”Herre-

gud, har jag gjort det här” men insåg att kompetensprofilerna är en stor del av undervisningen. 

Att en del redan är gjord kan vara grunden till varför både Sara och Anna upplevs som trygga 

och införstådda i bedömningen. 

Ingen upplever en uttalad osäkerhet kring mentorns överlämnande till rektorn, rektorns planering 

av observation eller själva observationstillfället. Inte heller avslutandet av mentorskapet uttalas 

som något som kommer att förändra något. 

- …Rektor 

Eftersom ingen av lärarna utrycker ett uppförande av en plan för introduktionsperioden kan vi 

inte avgöra om rektorn har utformat någon eller inte. Om rektorn inte har gjort någon plan, har 

mentorn inga direktiv att gå efter under mentorskapet och kan därmed utforma det efter egen 

vilja. Det kan bero på begränsad kontakt med rektorn, vilket ser väldigt olika ut. En av lärarna 

har sin rektor som mentor. Det kan vara svårt att som nyexaminerad lärare ta ställning till detta, 

men vi anser att detta kan begränsa situationens olika utgångar för genomförd bedömning och 

skapa en mer ojämlik samtalsrelation. Det kan dessutom skapa en osäkerhet i vilken relation man 

har till sin rektor, som ny lärare till rektor, ny lärare till mentor eller som lärare till rektor. 

För Emmas del är frånvaron av rektorn inget uttalat bekymmer. Under starten var inte mentor-

skapet klart som utlovats tidigare, vilket kan ha skapat den brist på tillit till rektorn som antyds. 
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Hon verkar dessutom inte medveten om att mentorn ska bidra med underlag till rektorn om lära-

ren. 

Och hon ska ju inte till rektorn eller till nån annan och det tror inte att hon gör heller, så jag 

känner mig ju trygg att sitta å prata och sånt…(Emma) 

Om detta gäller att föra samtalsinnehåll vidare till rektorn eller endast förhålla sig till lärarens 

lämplighet är osäkert, men läraren bör veta att mentorn och rektorn ska samtala om läraren inför 

bedömning. 

Annas rektor finns på skolan och de har en ”riktigt god” relation, där hon alltid upplever att hon 

kan gå in, om dörren är öppen. Flertalet lyfter rektorn som ett extra bollplank, om det varit yr-

kesmässiga bekymmer eller problem kring elever. 

Ja det gör vi, oh ja, väldigt mycket. Så ofta står vi och prata och sen står jag… och går till min 

rektor[sic!] och så pratar jag om det också och säger vi tycker så och vad tror du?(Ingrid) 

Detta visar på en trygghet att ha en god och nära kontakt med rektorn. 

Rektorn har utsett Lena och Annas mentorer, men där föll det sig naturligt, eftersom de delar 

klass. Ingen annan har lyft något kring delaktighet av val av mentor. Utöver mentorskapet ska 

introduktionsperioden innehålla observation och bedömning av rektorn, vilket flera nämner som 

en del av introduktionsperioden. Dock lyfter ingen att detta kommer att ligga till underlag för 

lärarlegitimationen vilket vi, återigen, tolkar som begränsad insyn i introduktionsperiodens syfte. 

- Sammanfattning 

Det är tydligt för oss hur olika introduktionsperioden är utformad och hur olika insatt lärarna är i 

Skolverkets kommentarer och kompetensprofiler. Det kan vara svårt att förstå syftet med men-

torskapet och rektorns bedömning, om man inte är insatt, vilket gör att det känns påtvingat. Syf-

tet med introduktionsperioden är att ge stöd yrkesmässigt, personligt och socialt, stimulera till 

utveckling, skapa en trygg miljö för den nya läraren och utveckla förståelsen för skolans roll 

(Skolverket 2013). Rektorn ansvarar för att utse en mentor, planera perioden så att läraren har 

möjlighet att utföra så många delar av arbetet som möjligt, avsätta tid för sig själv, mentorn och 

läraren för uppföljning och reflektion samt genomföra observation och bedömning. Mentorns 

ansvar är att följa, stödja, motivera och ge goda råd, bidra till den individuella utvecklingsplanen 

och  
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dokumentera utifrån kompetensprofilernas kommunikationsområde; möte med eleven, ledarskap 

och samverkan. Även om lärarna lyfter den första perioden som en prövotid så är det ingen som 

går tillbaka till den egna utvecklingen eller Skolverkets kommentarer om yrkesmässiga, person-

liga och sociala utveckling. Detta tyder på att lärarna inte fullt ut haft möjlighet att implementera 

utvecklingsfaktorn under introduktionsperioden, men det tyder också på en brist på reflektion 

kring den egna utvecklingen. 

Vi kan se en koppling till det Fransson (1998) anser kunna vara ett av hindren för ett bra  

mentorskap, det vill säga kunskapen hos rektor och lärare. Han lyfter också tidsbristen som en 

faktor, men vi kan se hos våra informanter att rektorn har avsatt tid för mentorskapet och därför 

lyfter ingen tiden som en påverkande tid, även om tiden är en stor faktor för yrket i sig.  

Att mentorskapet inte har fått en egen definition kan skapa förvirring från alla parter. Om du 

själv är mentor och har en mentor, riskerar mentorskapet dessutom att förlora sitt värde. Vi lyfter 

senare detta som en del av osäkerheten i vilket ansvar man har. 

Enligt Skolverket (2013) ska rektorn ansvara för utformandet av en plan för introduktions-

perioden. Kompetensprofilerna är underlag för rektorns bedömning men kan också vara utgångs-

punkt för mentor efter utvecklingsbehov. Intressant är att ingen lyfter en koppling mellan  

mentorn och rektorns underlag för bedömning, vilket kan tyda på att detta inte har kommit upp 

för samtal, men också att det inte påverkar stödet som upplevs från mentorn. Förståelsen av 

kompetensprofilerna kan skapa osäkerhet eller trygghet beroende på hur väl insatt eller hur 

mycket man tidigare har blivit bedömd genom dem. Om uppfattningen är att kompetensprofiler-

na är en del av tjänsten, upplevs läraren mer trygg i att klara bedömningen. Legitimationen har 

helt klart ett värde för lärarna och kan öppna möjligheter för att ta andra tjänster, men det är inte 

avgörande för att vara bekräftad som lärare, eftersom ingen tydligt nämner att bedömningen lig-

ger till grund för att få legitimationen. 

Kajs (2002) betonar vilka komponenter som bör finnas med i ett mentorskap för att det ska  

fungera bra, vilka vi ser kopplingar till vårt resultat. Det behövs, enligt Kajs ett urval av  

mentorer, vilket för oss innebär att mentorn är motiverad, erfaren och att personkemin stämmer. 

Det behövs förberedelse för mentor och adept, vilket indikerar att man behöver klargöra vilka 

tankar man har om mentorskapet och sätta sig in i vad det egentligen innebär. Dessutom behövs 
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ett supportteam, som vi nämnt tidigare kan detta vara arbetslaget, men även rektorn. Samt ansva-

righet, där det blir tydligt för oss att behovet att klargöra vem som ansvarar för vad skapar bättre 

insyn i vilken roll man har som ny lärare. Vi ser också att ansvaret för det reflekterande samtalet 

behöver tydliggöras och inte glömmas bort. 

Rektorn ansvarar för många delar, men olikheterna i relationen med rektorerna är påtaglig. Vi 

upplever en större trygghet hos de nyexaminerade lärare, som har en god kontakt med sin rektor 

och har möjlighet att bolla tankar med både rektor och mentor. Ingen har lyft en tydlig plan som 

rektorn bör ha utformat för hur introduktionsperioden ska se ut, där tre observationer med upp-

följning ska genomföras. Det låter mer som sporadiska observationer och samtal, som stämmer 

av den nyexaminerade lärarens läge samt en överläggning på mentorn att stötta den nyexamin-

erade läraren. Detta berör mentorskapet på grund av en osäkerhet i vad som ska göras, när och av 

vem. Detta är en av många delar, som Europa kommissionen (2010) lyfter som en viktig del i 

utformandet av introduktionsperiod för nyblivna lärare. Kommissionen har i en handbok för poli-

tiker sammanställt, vilka påtagliga fördelar ett införande av ett systematiskt introduktions-

program har för läraren, skolan och utbildningssystemet. Mentorskap, information från experter, 

grupp support och självreflektion är fyra samverkande delsystem som ska utgöra grund för  

personlig, social och professionellt stöd. För att dessa ska fungera krävs att bland annat följande 

förhållande säkerställs; definierande av tydliga roller och ansvar för mentor, den nya läraren, 

rektorn med flera, samarbete samt en kultur med fokus på lärande. Vi kan se att, när roller och 

ansvar är otydliga, brister det professionella eller personliga stödet och hur viktig kulturen är för 

att behålla fokus på lärande. 

De olikheter, som våra lärare upplever i insyn i introduktionsperioden och kopplingen till  

rektorn, gör att vi ser en självklar koppling till Achinstein och Villar (2004) tankar om att not one 

size fits all utan att mentorn behöver utgå från den nya lärarens nivå på utveckling och  

justera metod för att hitta lämpliga strategier. 

I nästa kapitel kommer vi att avsluta studien genom att kort redovisa de centrala resultat som har 

funnits i vår studie med koppling till ramfaktorteorin och utvärdera studiens metod. 
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Kapitel 7. Avslutning 

I detta avslutande kapitel återkopplar till studiens syfte, lyfter vi de centrala resultaten och utvär-

derar våra använda metoder. Dessutom visar vi studiens samhällsrelevans genom att lyfta vilka 

didaktiska implikationer samt bidrag till vidare forskning som studien lämnar efter sig. 

Slutsatser 

Syftet med studien är att få förståelse för nyexaminerade lärares situation under introduktions-

perioden. Närmare handlar våra frågeställningar om att belysa upplevelsen av mentorskapet som 

stöd samt huruvida den obligatoriska introduktionsperioden har en påverkan på mentorskapets 

utformning. Här redovisas de centrala resultat vi har funnit i vårt arbete. 

Mentorskapet som stöd 

 Det efterfrågas praktiskt och situationsbundet stöd för att kunna överleva vardagen, då 

den första tiden i yrket är intensiv, turbulent och mycket krävande. Reflekterande samtal 

omnämns inte lika mycket, som utifrån många andra studier är en viktig väg till profess-

ionell utveckling. Stödet av mentorn under introduktionsperioden upplevs positivt och 

hämmar tankarna om avhopp. Utifrån helheten och informanternas svar fokuseras det på 

nyexaminerade lärares behov i konkret och praktiskt stöd. Vi ser en problematik i att det 

reflekterande samtalet tar för lite plats i mentorskapet för att kunna främja lärarnas pro-

fessionella utveckling. 

 För ett fungerande mentorskap har det framkommit att personkemi är en nyckel-

ingrediens. Det handlar om att man ”klaffar” och ”klickar”. Känner man av en obalans 

kan det leda till att förhållandet mellan mentor och adept blir ångestladdad och motverkar 

utveckling. Oavsett om personkemin fungerar, är informanterna överens om att det ytter-

ligare behövs stödåtgärder till exempel i form av ett inbjudande och välkomnande arbets-

lag. Att kunna planera tillsammans och ingår i ett nätverk, där man öppet kan ställa frågor 

och diskutera innebär en större arena att utvecklas i. 

 Det upplevs som någonting positivt att dela klass och ansvar med en annan person under 

sitt första år i yrket. Huruvida detta stödjer en professionell utveckling kan vara grund för 

vidare forskning. 
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Introduktionsperiodens påverkan på mentorskapets utformning 

 Den variationen i insyn i lagar och skolverkets kommentarer visar hur bristfälligt imple-

menterad reformen är. Syftet med mentorskapet bland annat är att stärka en trygg lärar-

roll, men otillräcklig insyn kan leda till att mentorskapet upplevs som en påtvingad väg 

till legitimationen. 

 Mentorskapets utformning påverkas även av relationen till rektorn, som har en betydande 

roll i reformen. Rektorn ska bland annat utforma en plan och förtydliga ansvars-

fördelningen. Har man en öppen relation, finns det möjlighet att kunna diskutera och tar 

upp frågor om introduktionsperioden och kan därmed känna sig mer trygg och säker i 

sina uppgifter, vilket kan leda till en mer positiv upplevelse av mentorskapet. 

 Koppling till ramfaktorteori 

Våra resultat kan vi koppla tillbaka till ramfaktorteorin. Vi ser att regelsystemet (lag, förordning) 

reglerar och ramsystemet (lärarens förutsättningar) begränsar men vi har funnit att målsystemet 

(skolverkets kommentarmaterial) inte har den styrande funktionen som det har beskrivits ovan. 

Orsaken till detta finner vi att riktlinjer för utformningen av mentorsstödet inte är fullt ut imple-

menterad hos varken rektor, mentor eller nyexaminerad lärare. Detta är inte bara negativt utan 

även en möjlighet att kunna forma stödet efter den nya lärarens situation. Vi har fått syn på lära-

rens inre faktorer det vill säga avsikter och uppfattningar om mentorskapet. Det handlar bland 

annat om uppfattning samt önskan om hur mentorn ska vara och göra. Vi har dessutom funnit att 

det finns ett samspel mellan de inre faktorerna och ramfaktorer, där ökat samspel ger bättre för-

utsättningar för ett fungerande mentorskap. 

Utvärdering av metoden 

Vi har valt att utvärdera vår metod efter Olsson och Sörensen (2001) tre perspektiv för utvärde-

ring; hur väl täcks syfte och forskningsproblem av det insamlade materialet, kan metoden  

användas och förstås av andra, på vilken nivå skapas förståelse av metoden. Vi vill svara på  

frågorna hur upplever nyexaminerade lärare mentorskapet som stöd? samt hur upplever nyexa-

minerade lärare att den obligatoriska introduktionsperioden påverkar utformningen av  

mentorskapet?. Genom att gå direkt till nyexaminerade lärare, med nära relation till mentorskap-

ets utformning, har vi fått primär information som beskriver upplevelsen. Genom intro-

duktionsperiodens utformning upplever lärarna även vilken inverkan lag och rekommendationer 
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skapar. Forskningsproblemet inom mentorskap under introduktionsperioden belyser både den 

kritiska punkten att komma in i läraryrket och komplexiteten i mentorskapet, vilket vi har  

kommit fram till att det påverkar både upplevelserna och utformningen. Vi har, med studiens  

begränsningar, fått ta del av fem lärares upplevelser vilket klart begränsar vår syn att se till ett 

vidgat perspektiv. Men deras upplevelser är genuina för dem och därmed har det insamlade  

materialet utgjort svaren på våra frågeställningar. 

Vi har utgått från öppna intervjuer, där informanten till stor del har påverkat i vilken riktning 

intervjun har tagit. Detta har vi sett liknelser i en resenärs väg att leta sig vidare i mängden av 

information. Vi kan därför inte med säkerhet säga att andra som genomför en liknande studie 

skulle få samma resultat, eftersom informanten till så stor del har påverkat innehållet. Intervjun 

har utgått från en guide, som ändå sätter vissa ramar för önskvärda frågeställningar, vilken kan 

användas av andra. En stor fördel med denna öppna form av intervju har varit att kunna åter-

koppla direkt vid eventuella missuppfattningar från vår sida. Vi har lyft flertalet citat för att visa 

hur vi har valt att tolka upplevelserna vilket ger insyn och förståelse för vår tolkning. Vi som 

intervjuare har redan under intervjun delget informanterna vår kunskap om introduktions-

perioden för att kunna bjuda på en mer insatt syn. Detta kan ha påverkat informantens svar att 

försöka visa på en mer ”korrekt bild” av hur det borde vara, än hur det är. Detta liknar effekterna 

av hur intervjuaren och intervjusituationen påverkar informanten, som vi lyfter under  

bearbetning av det empiriska materialet. Informanternas svar, som ligger till grund för våra  

slutsatser påverkar därmed möjligheten att relatera resultatet till en liknande studie. 

Informanterna har både delgett sina sinnesupplevelser och förståelse för situationen, vilket har 

skapat en kvalitet och djup i svaren. Vi har haft tillfälle att träffa informanterna under cirka en 

timmes tid, vilket gett möjligheten till detta djup. Men eftersom parterna inte har varit bekanta 

sedan tidigare och intervjuaren inte är insatt i informantens situation mer än forskningsmässigt, 

kan vi inte säkerställa att vi fått ta del av informantens hela och äkta upplevelse eller att vi tolkat 

den enligt deras vekliga upplevelse. Vi kan bara utgå från att svaren är genuina och att vi tillräck-

ligt väl varit kritiska till vår egen tolkning för att skapa en djup förståelse för informantens situat-

ion. Det vore önskvärt att följa informanten under en längre period för att få ta del av upplevel-

serna efter en längre period eller avslutat introduktionsperiod. 
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För att skapa ett mer säkerställt resultat skulle urvalet även ge utrymme för en kontrollgrupp med 

nyexaminerade lärare, där mentorskap endast har funnits på papper och hur de upplever stödet 

under introduktionsperioden. 

Intressant för frågeställningen hade varit att observera samtal mellan mentor och nyexaminerade. 

Vi skulle då ges möjlighet att få syn på underliggande känslor, som inte kommer upp till tal vid 

intervju eller enkät. Riskerna med observation är att vår närvaro inverkar på situationen mellan 

de två berörda parterna samt att vi misstolkar eventuella upplevelser genom att avläsa  

deltagarnas signaler felaktigt, då vi inte är bekanta med personerna. På grund av detta och tids-

aspekten av studiens omfattning valde vi att inte observera. 

I början av arbetet var vi ute efter att belysa kärnan i upplevelserna hos nyexaminerade lärare i 

fenomenologisk anda. Dock märkte vi att vårt sätt att genomföra intervjun, det vill säga resenär-

metaforen, inte stämde överens med fenomenologiska tankar om att sätta sin förförståelse i pa-

rentes. Fenomenologin begränsade dessutom vår möjlighet att tolka utsagorna, vilket skulle ge 

djupare förståelse för de nyexaminerade lärares situation under introduktionsperioden. Därför 

valde vi att utgå ifrån hermeneutik. 

Didaktiska implikationer 

Hur kan denna forskning bidra till att skapa bättre förutsättningar för didaktiska implikationer? 

Vi har sett att mentorskapets syfte är att stödja nya lärares professionella utveckling i sitt yrke. 

Att vara professionell leder till bättre kunskaper och förmågor att bidra till elevers kunskapsut-

veckling. Resultat av studien kan därmed ligga till grund för att effektivisera utformningen av 

mentorskapet under introduktionsperioden med utgångspunkt i nyexaminerade lärares upplevel-

ser. Detta kommer gynna både den nya lärares och de framtida elevers utveckling. 

Vidare forskning 

Vi har i vår studie valt att fokusera på nyexaminerade lärares upplevelser av mentorskapet under 

introduktionsperioden och vilken påverkan den obligatoriska introduktionsperioden har på  

mentorskapet. Vi har tagit avstamp i Skolverkets kommentarmaterial, men också i  

forskningsläget som har beskrivit lärares upplevelser av introduktionen i yrket eller  

mentorskapet. Ingen forskning har kunnat koppla ihop det nya kravet på introduktionsperiod i 

Sverige med upplevelserna av mentorskapet och vi hoppas därmed att vår studie kan bidra till att 
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skapa förståelse för denna komplexa situation och variationen i den, men också skapa förutsätt-

ningar för att kunna forska vidare i ämnet för att stärka lärare med bästa möjliga medel under sin 

introduktionsperiod. 

Det skulle, utefter vårt resultat, vara intressant att gå vidare i hur länge det är lämpligt att ha ett 

mentorskap för att skapa större utrymme för reflekterande samtal. Även hur en delad klass, som 

upplevs som en önskan för en del, men som forskningen säger kan ge negativ inverkan på  

lärarrollens ansvarskänsla, skulle ge en bredare utgångspunkt för hur kommuner kan skapa bättre 

verktyg för utformande av riktlinjer för ett mentorsprogram. Dessutom skapar begreppets tidi-

gare användande begränsningar för utformandet och den nya företeelsen med mentorskap under 

introduktionsperioden skulle därför behöva ett nytt begrepp, som undviker de  

missuppfattningar och osäkerheter i rollen som kan skapas. 
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Bilaga 1. Regeringstexter och Kollektivavtalstexter 

Behörighetsförordningen 2011:326 4 Kap. Legitimation, 

1 § En huvudman som har anställt en lärare eller förskollärare som önskar genom-

föra en introduktionsperiod för att kunna ansöka om legitimation ska se till att lä-

raren eller förskolläraren får genomföra denna. 

2 § Läraren eller förskolläraren ska få stöd av en mentor under sin introduktions-

period. Mentorn ska vara legitimerad lärare eller legitimerad förskollärare. 

Rektorn eller förskolechefen ska se till att det finns en plan för introduktions-

perioden. 

 

2010:800 2 Kap 

16 §/Träder i kraft I:2013-07-01/ Statens skolverk ska efter ansökan meddela legi-

timation till en lärare eller förskollärare som 

1. har behörighetsgivande examen, 

2. med tillfredsställande resultat har genomfört en introduktionsperiod om minst ett 

läsår eller motsvarande på heltid inom undervisning som i huvudsak svarar mot 

examen, och 

3. i övrigt är lämplig att bedriva undervisning. 

Introduktionsperioden enligt första stycket 2 ska i stället vara en termin eller mot-

svarande på heltid om läraren 

1. har en examen på forskarnivå eller motsvarande utländsk examen, och 

2. har undervisat som lärare vid ett universitet, vid en högskola, inom skolväsendet 

eller inom motsvarande utbildning i Sverige eller i ett annat land. 

Skolverket ska efter ansökan komplettera en lärares eller förskollärares legitimat-

ion med ytterligare behörighet, om han eller hon med tillfredsställande resultat 

gått ytterligare behörighetsgrundande utbildning. Lag (2013:530). 

 

HÖK 12 Avtal – Bilaga 3, Centrala och lokala protokollsanteckningar – Anteckningar till AB 

 

Legitimationsgrundande anställning 

2. En arbetstagare anställs under introduktionsperiod enligt skollagen under be-

gränsad tid och högst ett år i sänder. Anställningen kan sägas upp av såväl arbets-

tagaren som arbetsgivaren med en månads ömsesidig uppsägningstid. Arbetsgiva-

ren beslutar om förlängning av anställningen om skäl föreligger. Oavsett vad som 

föreskrivs i 15 och 30a §§ LAS gäller inte någon skyldighet att ge underrättelse, 

varsel och besked. Legitimationsgrundande anställning tillgodoräknas inte tids-
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mässigt för övergång till en tillsvidareanställning enligt LAS och AB. Den legiti-

mationsgrundande anställningen tillgodoräknas inte heller tidsmässigt för före-

träde till återanställ-ning som avses i 25 § LAS. Legitimationsgrundande anställ-

ning kan ske även om det hos arbetsgivaren finns arbetstagare med företrädesrätt 

till återanställning enligt 25 § LAS.I 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Intervju om nyexaminerade lärares stöd från mentorer 

Inledning/ Kunskap 

Beskriv studien, tankarna bakom 

m sitt arbete.Lärarens bakgrund, beskriv allt den kommer på o 

Allmänt om mentorskap, ex hinder och möjligheter 

Vad vet vi om mentorskap; styrdokument, rekommendationer etc. 
 

   

Praktisk utformning 

Hur fungerar mentorskapet, Hur, var, när, vem, på vilket sätt, hur ofta? 

Vad talar ni om? Hur? 

nå?Mål? Hur  
 

  

Förväntningar/uppfattning 

 förväntningar före/nu? Rädslor? Farhågor? -      Läraryrket:  

Svårigheter -                         Upplevelser -                          

förväntningar före/nu? Rädslor? Farhågor? -Mentorskapet:  

Svårigheter -                        Upplevelser -                          

Stödet? Jämlikt? 
 

   

Inställning/Attityd/Identitet 

Behövs mentorskapet/legitimation? Allmänt, för dem själva 

Beskriv ett bra samtal. Lyfts alla problem? 
 

  

Kontaktnät/Relation 

arbetslag, mentor? Relation? Kommunikation?Nyexaminerade, rektor,  

Föräldrar? Stöd? 

Novis/expert förhållandet? Jämlikt? Utbyte? Initiativ? 
 

   

Utvärdering/personlig utveckling 

Spontant, progression pga mentor stöd? 

Önsketänk, ultimata stödet för nya lärare? 
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