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Sammanfattning 

Denna enkätstudie med både kvantitativa och kvalitativa inslag syftar till att få ökad kunskap 

om hur en tilldelad mentor under introduktionsperioden kan påverka den nya lärarens 

professionella utveckling. Enligt Skollagen (SFS 2010:800), 2 kapitlet §22, ska en nybliven 

lärare som examinerats tidigast 2014 ha haft rätt till en introduktionsperiod med tilldelad 

mentor under sitt första läsår i yrket. Mentorskapet är av betydelse för den nya lärarens 

professionella utveckling och där ingår aspekter som exempelvis dokumentation, anpassningar 

och föräldrakontakt. 

Den valda metoden för studien var enkäter med både slutna och öppna frågor. Resultatet 

analyserades utifrån ett sociokulturellt perspektiv med begreppen scaffolding i den proximala 

utvecklingszonen, mästare och lärling, väglett deltagande och identitet. Analyserna i studien 

består av en kvantitativ deskriptiv analys, en kvantitativ bivariat analys samt en kvalitativ 

tematisk analys. Sammanlagt svarade 122 respondenter, varav 66 hade en tilldelad mentor 

under sin introduktionsperiod. I enkätsvaren framkom att 46% av respondenterna inte fått en 

tilldelad mentor. Respondenterna blev tillfrågade om i vilken utsträckning de hade behov av 

stöd samt fick stöd av en mentor inom olika aspekter som rör läraryrket. De tillfrågades även 

hur de fått detta stöd för att främja deras professionella utveckling. I resultatet framgår att stödet 

getts i mycket olika utsträckning och sambanden mellan behoven och stödet de fick är relativt 

låga, därmed fick lärarna mindre stöd än de behövde. Ändock kan man i de öppna svaren uttyda 

att de som fått stöd utefter deras behov har fått det främst genom samtal och att ha blivit visade 

olika tillvägagångssätt. Slutligen kan uttolkas att de som fått ett adekvat stöd av en tilldelad 

mentor har fått det på ett sätt som gynnat deras professionella utveckling. 

 

Nyckelord: Introduktionsperiod, nya lärare, sociokulturellt perspektiv, kvantitativa och 

kvalitativa enkäter 
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1 Inledning 

Att vara ny på jobbet har många av oss varit med om och det kan vara både påfrestande och 

läskigt. Som nyutexaminerad lärare har man visserligen övat på sig inför läraryrket under en 

utbildning på flera år. Men en utbildning med bara 30 högskolepoäng av verksamhetsförlagd 

utbildning kan inte ge studenten så mycket kött på benen att den kan och vet allt. Man förväntas 

kasta sig ut i arbetslivet och pröva sina vingar. Vilken tur då att Sverige sedan 2014 infört en 

lagstadgad introduktionsperiod med en mentor. En person som finns där som stöd under ett helt 

år. Vi som skrivit denna uppsats pustade ut när vi fick vetskapen om introduktionsperioden. 

Lugnet varade dock inte så länge när vi sedan läste rubriken ”Trots lagen - 2 av 3 får ingen 

mentor”. Dock förstår vi trots vår lilla erfarenhet att detta möjligtvis beror på tidsbrist och att 

mer erfarna lärare inte har tid att vara mentor och handleda en nyexaminerad lärare direkt från 

universitetet.  

Artiklar som framför allt förekommer i lärartidningar såsom Läraren och Skolvärlden, 

innehåller både oroväckande historier men också solskenshistorier. Skolvärlden (Hedman, 

2019a) publicerade en artikel där de intervjuat en nybliven lärare som inte fått en mentor. Den 

intervjuade läraren menar att han inte bad om en mentor utan tänkte att det skulle ske per 

automatik. Han fick dock ingen mentor och har därmed fått klara sig mycket själv. Han 

beskriver hur det hade känts bättre med en specifik mentor att be om hjälp och råd, men istället 

har han fått rådfråga kollegiet. Även om kollegorna inte uttryckt att det är belastande, så kan 

man ibland uppleva att man stör eller är till besvär. Vidare har han fått pröva sig fram på egen 

hand och menar att det är mycket som inte lärs ut på lärarutbildningen, exempelvis 

erfarenhetsbaserad kunskap eller sådant som gäller på en lokal nivå, till exempel vilken slags 

kultur skolan har. Precis som man kan ana beskrivs också tanken om att detta i sin tur kan ha 

påverkat eleverna och undervisningen (Hedman, Skolvärlden, 2019a). Artikeln är bekymrande 

på flera sätt, dels att nyblivna lärare ska behöva be om en mentor, som ju är deras rättighet, och 

dels att bristen av introduktionsperiod framförallt kan drabba det som läraren är där för – att 

undervisa eleverna.  

I kontrast till detta har Skolvärlden (Hedman, 2019b) under samma år skrivit en artikel 

om en nybliven lärare som inte bara fick en mentor, hon fick två mentorer och dessutom extra 

reflektionstid. Denna lärare är behörig i två ämnen, och fick alltså mentorer som är behöriga i 

dessa ämnen. Det beskrivs att hon fått inplanerad tid för samtal och stöttning. Skillnaden mellan 

läraren som togs upp i stycket ovan och denna lärare var att den här läraren visste vad hon 

skulle fråga efter. Hon ställde krav redan på intervjun och var aktiv inom facket, hon hade med 

andra ord koll på läget (Hedman, Skolvärlden, 2019b). Det faktum att introduktionsperioden 

ska vara avhängig att man som nybliven lärare själv ska be om det är minst sagt bekymrande, 

särskilt med tanke på att det är en lagstadgad rättighet i Skollagen, 2 kapitlet 22 a § (SFS 

2010:800). 

I och med detta vill vi undersöka vad de nya lärarna upplevde att de behövde stöd i 

under sitt första yrkesverksamma år och hur mycket stöd de fick av sin mentor inom olika 

aspekter som en lärare arbetar med på skolan. Om vi får syn på vad det egentliga behovet är 

och hur det kan uppfyllas kanske det går att effektivisera mentorskapet och fokusera på de 



 

 6 

områden där det är som nödvändigast. Utöver detta vill vi även undersöka om och i sådana fall 

i vilken utsträckning nya lärare faktiskt har fått den mentor som de har laglig rätt till. 
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2 Bakgrund 

Kapitlet handlar om vad en ny lärare har för rättigheter enligt lagen och lärares erfarenheter av 

mentorskap och sist om lärarutbildningens förberedelse inför yrket. Avslutningsvis tar vi upp 

det faktum att lärarutbildningen inte kan ge den nya läraren all den kompetens som läraren 

behöver utan att en fortsatt professionell utveckling behöver ske i praktiken. 

2.1 Rätten till introduktionsperiod  

Mellan 2011 och 2014 var lärare tvungna att fullfölja en introduktionsperiod för att få sin 

lärarlegitimation, men denna lag ersattes 2014 (Skolverket, 2015). Den nya lagen innebar att 

nyanställda lärare skulle få en introduktionsperiod under det första läsåret då de antog sin första 

anställning på skola efter att de hade fått sin legitimation. Enligt Skolverket (2015) gäller 

introduktionsperioden för legitimerade lärare som anställs i mer än 30 dagar och som inte har 

fått sin lärarbehörighet utomlands. Det är huvudmannen som ansvarar för att 

introduktionsperioden träder i kraft och vidare ansvarar rektorn för hur den verkställs i 

praktiken. Introduktionsperioden ska innebära att den nyanställda läraren får en mentor. 

Förutom att stödja den nya läraren ska mentorn informera rektorn om den nya lärarens behov 

och ge relevant stöd för den nya lärarens utveckling. Det är även av vikt att den tilldelade 

mentorns behörighet är liknande den som den nyanställde har. Man ska heller inte misstolka 

definitionen av mentorskap. Det handlar inte om att denna ska värdera den nya lärarens insats 

utan mer ses som en stöttande vän på arbetstid. Skolverket menar att en introduktionsperiod 

inklusive en mentor ska bidra med att:  

 

Ge stöd på ett yrkesmässigt, personligt och socialt plan på arbetsplatsen 

stimulera till professionell utveckling 

bidra till att skapa en trygg och utvecklande arbetsmiljö 

utveckla förståelsen för förskolan och skolan som arbetsplats och för deras 

roll i samhället. (Skolverket, 2015, s. 8) 

 

Detta innebär att den nyanställde läraren ska få stöd och mer kunskaper i exempelvis planering 

av undervisning samt genomförande av undervisning och hur man dokumenterar och bedömer. 

Vidare kan samtalen med mentorn handla om utvecklingsplaner och utvecklingssamtal. Under 

introduktionsperioden ska läraren även få stöd i aspekter angående ledarskapet och bemötande 

gentemot elever, vårdnadshavare och kollegium (Skolverket, 2020).  

Även Lärarförbundet (2020, s. 3) argumenterar för att nyanställda lärare har rätt till 

introduktionsperiod med mentor under det första året i yrket och att den ska hjälpa den nya 

läraren att bygga upp sin lärarpersona. Lärarförbundets rapport från 2020 visar att de flesta 

nyanställda lärare inte får ta del av introduktionsperioden till fullo. Rapporten visar att sex av 

tio nya lärare inte får en introduktionsperiod. Däremot är det olika beroende på i vilka åldrar 

man undervisar. I förskola och fritidshem står en stor majoritet utan mentor medan i lågstadiet 

och mellanstadiet får en knapp majoritet en tilldelad mentor. Dock är det nära hälften av de nya 

lärarna, även benämnda som adepter, som står utan mentor. Vidare visar rapporten att 20 

procent av de nyanställda lärarna får ta eget initiativ till att få en mentor även om det är 

lagstadgat att rektor ska utse en mentor. Dessutom lyfter rapporten att en majoritet av de lärare 
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som antagit ett mentorsuppdrag uppger att de inte får tillräckligt med tid för att klara sitt 

uppdraget (ibid., ss. 2–3). Huvudmannen och rektor är de som ska möjliggöra mentorskapet 

och borde därmed frigöra tid för lärare med mentorsuppdrag då mötena ska ske kontinuerligt, 

enligt 9 § och 10 § i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:44). Lärarförbundets (2020, s. 4) 

rapport visar att 65 procent av respondenterna känner att en mentor troligen hade varit till nytta 

under introduktionsperioden för att kunna växa i sin lärarroll.   

2.2 Mentorskapet i praktiken 

Flera nyhetsmedier poängterar avsaknaden av introduktionsperiod för nyanställda lärare. De 

som framförallt lyfter frågan är Lärarförbundet, dels med deras rapport som är nämnd ovan 

men även i olika artiklar i deras tidskrift Läraren. Med titlar som Trots lagen – två av tre får 

ingen mentor (Olsson, 2021) och Börja följa lagen – ge lärare introduktion (Fridell, 2021) 

uppmärksammas lärare och andra verksamma inom skolans värld på att det i faktum handlar 

om att huvudmän och skolor inte följer en svensk lag.  

Lagen har gällt sedan år 2011, då med en annan utformning och sedan 2014 har lagen 

om introduktionsperiod sett ut som den gör idag. Redan under 2014 beskrevs i olika artiklar 

brister i introduktionsperioden, samma typer av brister som även framhävs i artiklar från 2020 

och 2021. Skolvärlden (2014) påstår efter Skolinspektionens undersökning i oktober 2014 att 

huvudmännens uppföljning av introduktionsperioden har varit bristfällig. I Skolinspektionens 

(2014, ss. 5, 8) rapport framgår att en majoritet av huvudmännen ansett att det är skolledarnas 

ansvar att se till att introduktionsperioden med tilldelad mentor fullföljs och därmed har det 

brustit i något som är huvudmännens skyldighet. En stor majoritet av skolledarna å sin sida 

menar att introduktionsperioden har fullföljts. Dock visar det sig att nästintill hälften av 

skolledarna varken tillgodoser någon särskild tid eller andra resurser till mentorn eller den 

nyblivna läraren, vilket kan resultera i att man inte heller tidsmässigt frigörs från sina vanliga 

arbetsuppgifter som redan kräver mycket av båda parter. Följaktligen blir det mentorn som inte 

får tillräckliga resurser för att klara sitt uppdrag, vilket i sin tur kan resultera i att den nya 

läraren får bristande stöd. Den nya läraren får inte heller särskild tid för att till exempel 

reflektera, planera eller dylika uppgifter (ibid., ss. 5, 15–16). Även om det är så att de nya 

lärarna får en mentor i teorin verkar onekligen introduktionsperiod inte vara adekvat i 

praktiken. Denna undersökning var gjord 2014 bara några få månader efter att lagen gjordes 

om men ändå skrivs rapporter och artiklar så sent som 2021 om bristande introduktionsperioder 

för nyblivna lärare.  

Det faktum att huvudmän och skolledare inte följer sin skyldighet är något som 

kritiseras i en artikel av Titus Fridell, dåvarande ordförande för Lärarförbundet Student. I 

artikeln beskrivs hur nya lärare inte har en lika stor repertoar och inte heller är lika snabba på 

de mer erfarenhetsbaserade aspekterna av yrket, som erfarna lärare har och är. Detta gör att 

starten i läraryrket kan vara svåra och därför är det viktigt att man har stöttning. Det lyfts också 

att en stor grupp lärare funderat över att byta yrke, vilket också är ett stort skäl till att förhindra 

att nya lärare gör detta (Fridell, 2021). I en artikel i Läraren har man intervjuat läsarna om hur 

de upplevt sin första tid i yrket och flera av svaren tyder på att de inte fått tillräckligt stöd och 

att förväntningarna var höga. Även i denna artikel framgår att flera av de intervjuade lärarna 

funderat på att byta yrke, vissa till och med varje vecka (Olsson, 2021). På det menar Fridell 
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att det är under all kritik att huvudmän inte ges några konsekvenser trots att de i faktum inte 

följer lagen (Fridell, 2021). Rebecca Roth, dåvarande ordförande för Lärarnas Riksförbund 

studerandeförening, går i samma linje. Lagen måste följas och detta stöd kan ge en bättre start 

i arbetslivet och förhindra lärare från att byta yrke. Samtidigt lyfts att det inte ska bero på om 

man som nyexaminerad lärare vet sin rättighet, även om det är bra, men att få tillgång till en 

mentor ska ske per automatik (Hedman, 2019c). 

 

2.3 Lärarutbildningens förberedelse för yrkeslivet   

Hur nyanställdas första tid i yrket blir hänger såklart även på lärarutbildningen och vad läraren 

får med sig i bagaget. Utbildningen innebär inte att man som student får med sig allt av 

relevans, praktiskt som teoretiskt. Dåvarande ordförande vid programkommittén på Uppsala 

universitet Esbjörn Larson intervjuades av Skolvärlden (Wallin, 2018) där han pratar om 

utbildningens utformning och jämför den med hur den såg ut längre bak i tiden. Larsson menar 

att utbildningen idag har högre kvalitet i och med att den är mer baserad på forskning än för 

trettio år sedan. Dock ser han hur utbildningen kan förbättras genom att anpassa studierna till 

hur det faktiskt ser ut på skolorna som studenterna sedan ska arbeta på. Dock räcker inte 

utbildningens tid till att få med alla de delar som behövs för att fullständigt förbereda 

lärarstudenter inför läraryrket. Man behöver bli van genom att praktisera yrket menar Larson 

(Wallin, 2018).  

Vi menar att det är problematiskt att många lärare inte får den introduktionsperiod de 

har rätt till och vad konsekvenserna blir av detta går det bara att spekulera kring. Om 

mentorerna inte får den tid de behöver och inte heller de nya lärarna, kan det resultera i en risk 

att undervisningen och därmed eleverna blir drabbade eller att lärare helt enkelt lämnar yrket. 

Hur väl läraren är förberedd och hur läraren assimileras in i den relativt nya miljön påverkar 

deras undervisning och därmed också eleverna. Studien är didaktiskt relevant eftersom det 

handlar om lärarens professionella utveckling av hur de ska hantera olika aspekter av läraryrket 

och där de klassiska didaktiska frågorna i undervisning, vad, varför och hur, är av stor betydelse 

för elevernas skolgång.   

 

 

 

 



 

 10 

3 Forskningsöversikt  

Forskningsöversikten är indelad i två delar och det första avsnittet behandlar forskning utifrån 

ett adeptperspektiv där viktiga stöd för den nya läraren tas upp. I det andra avsnittet presenteras 

forskning som främst handlar om mentorns perspektiv och vad denne kan erbjuda en nybliven 

lärare.  

3.1 Den nya läraren och behovet 

I flertalet tidigare studier har forskare försökt att ta reda på hur en tilldelad mentor kan påverka 

en nybliven lärares första år. Resultaten visar i stora drag på att mentorn kan påverka den 

nyblivna läraren på ett positivt sätt med allt från att vara ett objekt för auskultation till att vara 

en del av den nya lärarens personliga utveckling. 

Murphy, Merseth och Morey (1990) genomförde en studie i Kalifornien, USA där de 

undersökte induktionsprogram för nya lärare vilket liknar den introduktionsperiod vi har i 

Sverige. Det deltog 66 projektledare som hållit i detta introduktionsprogram mellan 1988 och 

1989. Dessa fick gradera vilka typer av strategier nyblivna lärare erbjudits under det tidigare 

programmet samt en gradering av vilket stöd nyblivna lärare bör få året därpå när projektet 

startar igen. Några av stöden, eller strategierna som det kallas av författarna, som haft stark 

tonvikt enligt projektledarna under det första projektåret är psykologiskt stöd, 

klassrumsdisciplin, kollegiet samt föräldrakontakter och under det andra året var de tillagda 

stöden: att motivera eleverna, lektionsorganisering, skillnader mellan elever, hantera isolering, 

prioritering av tiden bland annat vid hög arbetsbelastning, hantera problem med enskilda elever 

samt stresshantering. Dessa olika typer av stöd framgår även i resultatet av följande studier 

som presenteras här, där dessa stöd är det som ges av mentorerna samt utgjorde en inspiration 

till aspekterna som tas upp i denna studie.  

Morberg (2012, ss. 103–104, 108) genomförde en svensk studie mellan 2008 och 2009 

där hon intervjuade sammanlagt 18 informanter som alla arbetat i grundskolan. Nio av dessa 

var adepter och den andra hälften var adepternas mentorer. Dessa ingick inte i någon typ av 

introduktionsprogram som hade genomförts i Sverige. Resultatet visar att adepterna 

uppskattade att ha en tilldelad mentor, dels för att de uppfattade sina kollegor som stressade 

och därför kändes det inte helt bekvämt att fråga dessa kollegor. Dels kunde man forma en 

relation med sin mentor vilket kunde främja den vidare utvecklingen i yrket (ibid., s. 118) och 

adepterna lyfter att de upplever sig vara i behov av vidareutveckling och att lära sig bland annat 

förmågan att självreflektera. Det framgår att de nya lärarna kände press då de dels var nya i 

yrket och dels att de sågs som unga med mer energi och därför skulle klara att hantera samma 

uppgifter som mer erfarna lärare och gärna lite till. Några av de aspekter som kändes stressande 

för adepterna var betygssättning och föräldrakontakter av olika slag. De hade även svårt vid 

andra erfarenhetsbaserade aspekter som man kanske inte fått tillräckligt av från utbildningen, 

exempelvis planering, klassrumssituationer, disciplin och ledarskap och ansåg sig inte vara 

berätta på arbetsbelastningen (ibid., ss. 122, 126, 128). Liknande resultat fick Kutsyuruba, 

Godden och Bosica (2019) i en enkätstudie i Kanada, med lärare verksamma från förskola till 

grundskolans sista år, där resultaten visar att de nya lärarna hade svårt att ta självständiga beslut 

då de saknade erfarenhet, men deras mentor hjälpte dem att minska denna stress genom 

stöttning och råd.  
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I en finsk studie har man jämfört hur svenska och finska grundskole- och 

gymnasielärare anser sig vara förberedda inför det mångfasetterade yrket som läraryrket är. De 

menar att framförallt aspekter som metodik och praktik i lärarutbildningen hade en stor vikt för 

att känna sig redo för yrket, medan aspekter som ämneskunskaper och pedagogik och teorier 

hade ett mindre samband med känslan av att vara rustad inför yrket ur ett generellt perspektiv 

(Bejerot, Lampi, Forsberg, Ahtiainen, Björk, Hotulainen, Parding, Sehlstedt, & Westensson, 

2018, s. 80). Även Lindgren (2013, ss. 31, 35) har gjort en intervjustudie i Sverige med liknande 

resultat där hon undersökt vad nyblivna lärare ansett om lärarutbildningen och deras första år 

som yrkesverksamma. Det framgår att lärarna ansåg att läraryrket är komplext och 

mångfasetterat, med uppgifter som har att göra med allt från konflikthantering till att vara en 

bra ledare till att undervisa och följa Skolverkets föreskrifter. Resultaten visar även att lärarna 

upplever svårigheter i att vara nya i yrket och det handlar bland annat om tidsbrist och 

frustration, även om flera av de intervjuade lärarna lyfter att de tycker om yrket. 

Vonk (1993, ss. 6–7) genomförde en kvalitativ fallstudie i Nederländerna mellan år 

1979 och 1992. Det var en praktiknära undersökning med delstudier som hade fokus på fyra 

aspekter som lärarna mötte under sina första fem år i yrket. I resultatet av den longitudinella 

studien framgår att de områden som nya lärare finner problematiska handlar om planering av 

lektioner för att främja elevers lärande samt att anpassa undervisningen efter elevernas behov 

och kunskaper. Resultatet pekar även på att den nya läraren hade svårt att veta hur man ska 

agera enligt förväntningar, särskilt vid problematiska situationer. Detta grundar sig i, enligt 

Vonk (1993, ss. 10–19) att den nya läraren behöver vänja sig vid den nya arbetsplatsen. Med 

stöd av en mentor försökte man i studien utveckla den nya lärarens ledarskapsförmågor i 

klassrummet. Detta innebar att ge stöd i att hantera elever och vidare att utforma 

lektionsinnehåll utifrån elevernas behov samt göra detta begripligt för eleverna. Man kan 

utvecklas i sin profession genom att öva på sina teoretiska kunskaper i rätt kontext, alltså i 

klassrummet. Det är även av vikt att läraren kontinuerligt får reflektera över olika händelser 

med sin mentor. Slutligen hävdar Vonk (1993, s. 27) att erfarna och lämpliga mentorer borde 

vara en självklarhet för nya lärare då det visat sig fördelaktigt. För att detta ska fungera krävs 

deltagande av både lärling och mentor och möten och kontakt bör ske regelbundet. Ett system 

med mentorskap är i förlängningen gynnsamt för hela skolan, inkluderande även 

vårdnadshavare på grund av minskad oro för dåliga studieresultat.  

Shanks och Robson (2012, ss. 256–260) genomförde en studie där både intervjuer och 

enkäter ingick. Studien utgick från det situerade perspektivet där den nya läraren ses om en 

lärling som utvecklas professionellt genom att samverka med andra i den relevanta miljön och 

med stöd av mentorn. Adepten kan ta lärdom av mentorns erfarenheter och kunskap genom att 

exempelvis observera denne. Shanks och Robson (2012, ss. 261–263) undersökte på vilka sätt 

nya grundskole- och gymnasielärare utvecklas i skolan under introduktionsåret och ifall 

lärlingskapet i ett situerat perspektiv hänger ihop. Resultatet visade att en majoritet ansåg att 

de utvecklades professionellt mest genom att samtala med eller auskultera andra lärare. Att få 

samtala med andra lärare, om allt från planering till problemsituationer, ansåg alla respondenter 

vara viktigt och intervjuerna visade att en majoritet ansåg samplanering och andra kollegiala 

samtal vara behjälpliga under introduktionsåret. Angående mentorskapet visade resultatet att 

en majoritet av respondenterna hade blivit hjälpta av sina mentorer genom samtalsstöd. Dock 

ansåg de flesta som intervjuades att vilken kollega som helst kunde vara till hjälp förutsatt att 
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de nya lärarna kände ett förtroende för kollegan. Kutsyuruba, Godden och Bosica (2019) menar 

att det är de informella mentorsrelationerna snarlikt vänskapsrelationer som varit mest 

gynnsamma och värdefulla, enligt respondenterna i studien. Dessa kan bidra till en ökad 

trygghet i yrket och ökat välmående med hjälp av kollegors stöttning. Resultatet i studien av 

Shanks och Robson (2012, ss. 262–264) visade även att det var lämpligt att få auskultera andra 

lärare under deras lektioner vilket möjliggjordes i och med att de nya lärarna fick mindre 

undervisningstid och därmed tid till detta. Auskultation kan dock riskera att den nya läraren 

kopierar den erfarna läraren men lärarna kan även inspireras av varandra och ge respons på 

varandras undervisning, vilket ansågs lärorikt bland respondenterna.  

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att nya lärare ofta känt ett behov av stöd 

inom många aspekter i läraryrket. Mentorer under det första året har visat sig vara ett gott stöd 

för lärarna och man finner att mentorer kan vara bra för att reflektera med någon med mer 

erfarenhet och kan bidra till en ökad trygghet. Samtal och auskultation är två metoder att ge 

detta stöd som framgår i forskningen. Detta ansågs som viktigt att få stöd av både tilldelad 

mentor eller kollegiet. Mentorskap är således fördelaktigt i det långa loppet för alla inblandade. 

3.2 Hur mentorer kan uppfylla den nya lärarens behov 

Följande avsnitt handlar dels om vad mentorer uttryckt som viktigt i mentorskapet i tidigare 

studier samt hur mentorn kan uppfylla den nya lärarens behov genom att ge denne stöd av olika 

slag. Tidigare forskning har undersökt på vilka sätt mentorerna kan gynna nya lärares 

utveckling. 

Som nämnts ovan intervjuade Morberg (2012, ss. 116–119) även mentorer verksamma 

i grundskolan, och resultaten visar att trots det faktum att mentorerna inte visste hur mycket 

praktisk utbildning de nya lärarna hade haft, ansåg mentorerna att det ändå var otillräckligt. 

Det framgår att mentorerna ansåg att det främst var saker av praktisk karaktär samt ledarskap 

och relationer med eleverna som de nya lärarna behövde stöd i. Det var även denna praktiska 

yrkeskunskap som mentorerna uppfattade att de stöttade genom att ge olika typer av verktyg, 

medan ämneskunskaperna ansågs som adekvata och därför behövdes inte lika stort stöd där. I 

intervjuerna tas också upp hur mentorerna anser att läraryrket är tyngre idag, att det är svårare 

att fånga elevers intresse med tanke på digitaliseringen i samhället bland annat, vilket sätter en 

ny sorts press på nya lärare idag. Mentorerna fungerade ofta som ett slags psykologiskt stöd 

för de nya lärarna genom att de hade en inställning som innebar att de inte tog misstag på så 

stort allvar, att alla kan göra misstag och genom att berätta om sina egna misstag. Detta var 

något som uppskattades av de nya lärarna (ibid., ss. 120–121, 123). Det framgår även att de 

olika paren av mentor och adepter sågs regelbundet och att de olika paren övervägande arbetar 

i samma arbetslag eller skola och att de fanns nära varandra uppskattades av båda parter (ibid., 

ss. 115–116).  

I en studie av LoCasale-Crouch, Davis, Wiens och Pianta (2012, ss. 308, 316), 

genomförd i USA, pekar resultatet också på att tid är en viktig aspekt inom mentorskapet. I 

studien undersöktes mentorskapets inverkan på två förmågor, dels den nya lärarens förmåga att 

tro på sig själv och dels deras reflektionsförmåga. I studien deltog 77 nya lärare som genomfört 

ett induktionsprogram med tilldelad mentor. Studien resultat pekar på att det är främst två 

faktorer som påverkat dessa två förmågor. En faktor var om mentorn hade undervisat i den nya 
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lärarens aktuella årskurser och ämnen, vilket var gynnsam. I kontrast till detta ansåg dock nya 

lärare i Shanks och Robsons (2012, s. 262) studie att lärarnas bakgrund i yrket såsom antal år 

eller behörighet, inte hade någon vidare betydelse, utan det var viktigast att ha någon att samtala 

med. Ytterligare en faktor i LoCasale-Crouch med kollegors (2012, ss. 312, 316) resultat var i 

vilken utsträckning man hade tillgång till mentorn och hur denna tid spenderades. Dock var det 

inte nödvändigtvis längden på träffar som varit den bidragande faktorn, utan snarare är det vad 

man gör av den tiden som varit positiv för de nya lärarna. De lärare som fick mycket stöd av 

sina mentorer var också de som upplevde en bättre reflektionsförmåga i slutet av 

induktionsprogrammet. Slutsatsen för studien var att båda förmågorna dock påverkas av vilken 

typ av mentorskap man får, i vilken utsträckning och om mentorn passar in på ens egen 

yrkesutövning. 

Vonk (1993, ss. 9–15) anser att för att kunna vara en lämplig mentor behöver man vissa 

kvaliteter. Som mentor behöver man bland annat vara reflekterande, flexibel och empatisk för 

att kunna dela med sig av sin kunskap och kompetens till den nya läraren. Det är av stor vikt 

att mentorerna är förstående för de nya lärarnas svårigheter. De studerade mentorerna i studien 

fick därmed gå en kurs där fokuset var att lära sig stötta den nya läraren att utvecklas i sin 

profession. I linje med detta menar Kutsyuruba, Godden och Bosica (2019) att mentorskapet 

visar en positiv påverkan på nya lärares mående, jämfört med de som inte hade mentor, och 

även att mentors råd och stöd i samtalet kan öka den nya lärarens självförtroende och utveckla 

läraridentiteten.  

I en studie genomförd av Sparks (2020, ss. 44–45) i USA har regelbundna träffar också 

setts som fördelaktigt för adepterna, men även goda relationer och stöttning. I studien 

intervjuade man sex stycken grundskolelärare som varit mentorer. Studiens resultat visade att 

tre teman var viktigast i mentorskapet, dessa tre teman var goda relationer mellan mentorn och 

den nya läraren, att undvika isolering för de nya lärarna samt att stötta och hjälpa de nya lärarna. 

Särskilt viktigt var relationerna och detta var något som alla sex informanter påtalade. 

Informanterna menade också att deras stöd och hjälp till de nya lärarna kunde te sig på olika 

sätt, och handla om allt från dokumentation och betygsättning till att planera lektioner. Sparks 

(2020, s. 46) hänvisar till tidigare forskning som pekar på att just goda relationer kan bidra till 

att fler lärare vill stanna i yrket och att framgångsfaktorer för nya lärare är att få bland annat 

vägledning och återkoppling, likt det LoCasale-Crouch et.al (2012) även kom fram till i sin 

studie. Det tredje temat, att undvika isolering, skedde genom att se till att man hade tid att 

träffas, gärna varje vecka. Dock menade informanterna på att det var svårt att få till tid att ses 

och att de behövde prioritera i schemat för att få tid med detta (Sparks, 2020, s. 47).  I resultatet 

av en amerikansk studie av Renbarger och Davis (2019, s. 29–30) där man analyserat svar från 

lärare ur enkäten TALIS (Teaching and Learning International Survey) genomförd av OECD 

(Organization for Economic Cooperation and Development) redovisas att förmågan att tro på 

sig själv samt att man haft en mentor har en positiv påverkar på hur nöjd man är i yrket. 

Svårigheter vid professionell utveckling har en negativ påverkan på nöjdheten. De menar att 

många lärare byter yrke och att erbjuda mentorskap och höja förmågan att tro på sig själv kan 

leda till att fler nya lärare stannar i yrket, då i samband med att minska orsaker till svårigheter 

för professionell utveckling. 

Gemensamma nämnare mellan dessa olika studier är att tiden för samtal mellan mentor 

och adept är en viktig faktor, men också att relationen mellan dessa är viktig för ett fördelaktigt 
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utbyte. Många nya lärare upplever stress och press och då särskilt kring de mer 

erfarenhetsbaserade och praktiska delarna av det mångfasetterade yrket som läraryrket utgör. 

Vidare poängteras i flertalet studier att regelbundna träffar är av vikt för mentorskapets 

innebörd. 
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4 Teoretiska utgångspunkter  

Inledningsvis beskrivs sociokulturella perspektiv översiktligt och därefter tar vi upp de 

teoretiska begrepp som vi kommer att använda i tolkningen av resultaten. 

4.1 Sociokulturella perspektiv på lärande och utveckling 

Psykologen Lev Vygotskij menade att människan är en social, historisk och kulturell varelse 

och lärande är kopplat till dessa aspekter. Lärande handlar om att man lär sig med och genom 

andra och då framför allt genom att lyssna till så kallade experter för att vidare själv kunna bli 

mer kunnig (Säljö, 2015. ss. 89–90). Vygotskij menade att det inte bara går att utgå från 

människans biologiska grundförutsättningar som hjärnans funktion när människan lär sig. Det 

är även de sociala och kulturella aspekterna i livet som får oss att utvecklas till dem vi är och 

vår kunskap (Säljö, 2015, s. 91). Vidare menade Vygotskij att människan använder olika 

redskap för att utveckla kunskaper. Ett sådan redskap är det språkliga redskapet verktyget vi 

använder när vi kommunicerar, muntligt som skriftligt. Vygotskij menade att det är med 

redskap som vi förmedlar och tillägnar oss kunskap (Säljö, 2015, s. 92).  

Utifrån Vygotskijs teori har ett situerat perspektiv på lärande utvecklats. Situerat 

lärande innebär att lärande alltid sker i en kontext. Om lärandet sker i en kontext, exempelvis 

att man övar på sitt yrke som lärare i ett riktigt skolklassrum så är det en fördel. Man bör grunda 

sin nya kunskap i något man redan kan för att utveckla kunskapen med hjälp av en mer kunnig. 

Den tidigare kunskapen den lärande har blir även mer relevant och begriplig om den sker i rätt 

kontext och kunskapen överförs lättare från den kunnige till den som lär sig (2015, ss. 109-

110). Lave och Wenger (2005) har utvecklat teorin om situerat lärande, praxisgemenskap och 

legitimt perifert deltagande. De menar att man genom det sistnämnda begreppet kan synliggöra 

den relation som sker mellan den som är ny och den med erfarenhet, samt det som sker i den 

praxisgemenskap de befinner sig i. . En praxisgemenskap är, enligt Wenger (1998, s. 47, 72–

72) då människor i en särskild kontext, till exempel inom familjen eller en grupp på arbetet, 

praktiserar ett delat driv och engagemang samt gemensam repertoar. Här särskiljs alltså en 

praxisgemenskap från gemenskap som exempelvis en kulturellt betingad gemenskap. Vidare 

är en praxisgemenskap alltid social och koder emellan de som deltar är ibland explicita, 

exempelvis i form av dokument, språket eller verktyg men det finns också implicita koder 

såsom oskrivna regler eller underförstådda förhållningssätt. 

 I denna studie ses relationen mellan den nya läraren, mentorn och skolan som en 

praxisgemenskap. Vidare är det den nya lärarens lärande som är intressant. Lave och Wenger 

(2005, ss. 33, 53) menar att man behöver ha en mer generell förståelse av människans lärande 

än vad traditionella lärteorier har. Man behöver förstå människan som en helhet, vilket 

involverar identiteten, samspelet med omvärlden och då även de människor som omger en i 

gemenskapen. De menar att det inte går att förstå lärandet av kunskap, förståelse och 

kompetens utan att ta hänsyn till omgivningen, det sker inte skiljt från omvärlden utan snarare 

i relation till den.  Även Rogoff (1995, ss. 139–141) beskriver hur utveckling och lärande sker 

i relationer med andra och i praxisgemenskaper. Utveckling och lärande sker genom 

lärlingskap, väglett deltagande och tillägnande via deltagande. Vidare är detta en process och 

alla dessa tre delar är förutsättningar för att utveckling och lärande ska ske. 
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4.2 Teoretiska begrepp 

4.2.1 Scaffolding inom den proximala utvecklingszonen  

Vygotskij myntade begreppet den proximala utvecklingszonen (ZPD). Med detta menade han 

att människan lär sig kunskaper som bäst när lärandet utgår från tidigare erfarenheter och byggs 

ut genom att man utmanas på en lagom nivå för att kunna utvecklas. Genom utmaningar och 

stöd tillägnar sig människan färdigheter och kunskaper på det mest optimala sättet. Stödet 

människan får inom ZPD kallas för scaffolding. Wood, Burner och Ross myntade begreppet 

scaffolding och menade att den som lär sig stöttas för att utvecklas från novis till kunnig och 

med tiden kan stödet tas bort mer och mer. Man brukar likna detta med en byggställning som 

successivt tas bort. Det är av vikt att stödet utgår från det människan kan sedan innan för att 

gynna dennes lärande men att guida och utmana den framåt (Säljö, 2015, ss. 99–101). 

Vi menar i denna studie att den nyanställde läraren befinner sig i en utmanande situation 

under sin första tid som lärare. För att läraren ska befinna sig i den proximala utvecklingszonen 

så behöver läraren stöttning. Läraren är inte helt främmande för arbetet då den inom 

lärarutbildningen haft  verksamhetsförlagd utbildning på skolor. Trots detta är man inte fullärd 

efter sin utbildning och därför ska man få stöd av en mentor (scaffolding) under 

introduktionsperioden och mentorn ska stötta den nya läraren så att hen kan nå sin fulla 

potential. 

4.2.2 Mästare och Lärling 

Inom det situerade lärandet talar Lave och Wenger (2005) om lärlingar och mästare i olika 

praxisgemenskaper och att detta sätt att lära har använts långt tillbaka i historien. Genom att 

lärlingen tilldelas en mästare lär hen sig det nya yrket i rätt miljö och utvecklar sin kompetens 

inom yrket. Enligt teorin är det inte bara det praktiska inom yrket man tillägnar sig på detta sätt 

utan man anammar även den yrkesroll som tillhör yrket. Tanken med mästare och lärling 

innebär att lärlingen ska få träna på arbetsuppgifter med stöd av sin mästare. Mästaren ska visa 

hur den gör och handleda den nya att göra arbetet på ett lika bra sätt. Genom detta sätt att lära 

sker alltså lärandet parallellt med arbetet och inte med någon teoretisk undervisning (Säljö, 

2015, ss. 113–115). Rogoff (1995, s. 143) beskriver lärlingskap som en metafor och ska ses 

som att den nya läraren med stöd kan utveckla sina kunskaper med stöd av andra och genom 

deltagande aktivitet. 

I den föreliggande studien kommer nya lärare och mentorer inte benämnas med 

begreppen lärling eller mästare då det kan missförstås som att mentorerna är överordnade de 

nya lärarna trots att de är kollegor. Dessutom är de nya lärarna i denna studie inte nybörjare 

utan har förkunskaper från praktikperioder och utbildningen. Dock är liknelsen och stödet av 

vikt för detta arbete. Fortsättningsvis under detta arbete kommer vi kalla dessa nya lärare för 

adepter.  

4.2.3 Väglett deltagande 

Rogoff (1995, ss. 146–148) menar att den oerfarne novisen lär sig via något hon kallar guided 

participation, väglett deltagande. Detta innebär att man i mötet med mer kunniga personer kan 

utveckla sina kunskaper. I detta fall innebär det att mentorn guidar adepten till nya kunskaper. 
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Dessa har olika mycket erfarenheter som bör utnyttjas som en positiv resurs för att utveckling 

av förmågor ska ske. Man blir visad vägen för att kunna utvecklas. När man blir visad vägen 

innebär även att den oerfarne kan se vad den mer kunnige gör och i observationen sker ett 

lärande. Dock menar Rogoff att det är novisens engagemang som utgör stommen för lärandet 

samt att det kan ske inom ett kollegialt samarbete i form av dialoger. Vidare behöver 

vägledningen inte nödvändigtvis komma från en specifik person eller i en specifik kontext. 

4.2.4 Identitet 

Säljö (2015, ss. 16–17) beskriver vikten av identitetsformeringens påverkan på lärande och 

menar att den lärande utvecklar denna identitet inom yrket eller den praxis den befinner sig i. 

Utvecklandet ska medvetet vara en process från novis till erfaren och kunnig och processen 

hänger till stor del på den praktik man utövar. Mästare- och lärlingssituationen inom det 

sociokulturella perspektivet är ett medel för att stärka en lärandes identitet genom att stödja 

och skapa förutsättningar för att detta ska kunna ske. Att bygga en identitet inom ett område 

stärker både individen och de som finns runt omkring denne. 
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5 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor 

Nyblivna lärare i Sverige har enligt lag rätt att få en introduktionsperiod under första året i 

yrket. Denna introduktionsperiod består bland annat av att få en mentor som ska ge den 

nyanställde läraren stöd utefter dennes behov för att bidra till den professionella utvecklingen. 

I denna studie ses professionell utveckling som en helhet av alla aspekter som rör läraryrket. 

Bakgrundavsnittet och tidigare forskning visar att detta inte förekommer i den utsträckning 

som det bör, trots att forskningen visar att mentorskap är till stor fördel för den nya läraren. 

Mot bakgrund av detta har vår studie följande syfte:  

 

Syftet med denna studie är att skapa mer kunskap om hur nyblivna lärare uppfattar 

mentorskapets betydelse för deras professionella utveckling.  

 

Forskningsfrågor  

• Inom vilka aspekter uppfattar de nya lärarna att de haft ett behov av mentorsstöd?  

• Inom vilka aspekter av läraryrket uppger lärarna att de har fått adekvat stöd av en 

mentor i enlighet med Skolverkets råd om introduktionsperioden?  

• På vilka sätt uppfattar lärarna att de fått stöd av sin mentor inom olika aspekter av 

läraryrket?  
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6 Metod 

Avsnitten i föreliggande kapitel innefattar metod för datainsamling, instrument, genomförande, 

urval, bortfall, databearbetning och analysmetod, arbetsfördelning, reflektion över metoden, 

validitet och reliabilitet och slutligen etiska principer. 

6.1 Metod för datainsamling 

Enligt Bryman  (2018, ss. 285–286) är enkäter ett gynnsamt och effektivt sätt att samla in data 

då det går snabbt att få ut enkäterna och dessutom till många. För att kunna besvara 

forskningsfrågorna och för att få en helhetsbild med många lärares uppfattningar valdes därför 

enkäter med både slutna och öppna frågor som insamlingsmetod av data. Respondenterna, vilka 

i detta fall är lärare, kan då svara när de har tid och enkäten tar inte heller lång tid att genomföra 

i jämförelse med intervjuer. Den främsta anledningen till valet av enkäter var på grund av 

vetskapen om hur intensiva dagar lärare har, ofta med fullspäckat schema och då var 

misstanken att lärarna skulle vara mer villiga att besvara en kort webbenkät på cirka tio minuter 

än att delta i en längre intervju. Respondenterna söktes via sociala medier eftersom många 

lärare är aktiva på dessa, enligt vår erfarenhet. Vi använde oss därför av Facebookgrupper för 

lärare för att finna respondenter. Webbenkäter menar Trost och Hultåker (2016, ss. 135, 140–

141), likt Bryman, är ett effektivt och även billigt sätt och det har blivit vanligare på senare år. 

Dock är det viktigt att man tänker på utformningen av enkätens layout samt 

frågeformuleringarna i enkäten för att det ska vara så enkelt för respondenterna som möjligt 

och för att minska risken för förvirring och undvika felsvar och bortfall.  

För att en helhetsbild skulle fås och för att studien skulle få ett djup valdes 

kombinationen av slutna och öppna frågor. Slutna frågor innebär att respondenterna får 

alternativ att välja mellan och är därmed styrda av de som utformar enkäten. Denna typ av 

frågor är oftast lättare för respondenten att svara på och det tar mindre tid. Öppna frågor 

däremot innebär att respondenterna väljer själva vad de ska skriva. Med öppna frågor kan man 

få fram oförutsedda svar vilket kan vara på både gott och ont (Bryman, 2018, ss.  214–216). 

Efter övervägande beslöts att även öppna frågor skulle användas för att få data som var mer 

fyllig och mer nyanserad än med enbart slutna frågor.  

6.2 Instrument 

Enkäten skapades i Google Forms och bestod av olika typer av frågor, till exempel ja- och nej-

frågor, skattningsfrågor och öppna frågor. Enkäten bestod i princip av två delar, där den första 

delen var riktad till alla lärare som examinerats tidigast 2014. Denna del innehöll frågor som 

handlade om vilka årskurser man var behörig i och liknande frågor av mer allmän karaktär (se 

bilaga 1). En av frågorna i denna del handlade om huruvida man hade haft behov av en mentor 

och i vilken utsträckning man hade haft behövt stöd i olika aspekter som har att göra med 

läraryrket, aspekter som både rör administrativa eller sociala uppgifter. Dessa aspekter är 

uppdelade i temana undervisning, eleven, socialt och professionell utveckling, vilka grundar 

sig i Skolverkets (2015) råd om introduktionsperioden samt Murphy, Merseth och Moreys 

(1990) strategier. I studien ses professionell utveckling som summan av alla aspekter. Dessutom 

har vi utgått från teorin och de teoretiska begreppen mästare, lärling, scaffolding, den 

proximala utvecklingszonen samt väglett deltagande där mentorn och den nya läraren hamnar 
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i en slags mästare- och lärlingssituation samt att den nya läraren utvecklar sin profession 

situerat, alltså i den relevanta miljön. Stödet av mentorn sker genom någon typ av 

kommunikation och därför undrar vi hur mentorerna givit det eventuella stödet under 

introduktionsperioden. De efterföljande frågorna i vår enkät fungerade som ett såll där man 

särskiljer på de som fått och inte fått mentor. Därefter var två öppna frågor enbart riktade till 

de som inte haft en mentor, sedan avslutades enkäten för denna grupp. De som hade haft mentor 

fick hoppa över de två frågorna och gå vidare till den andra delen av enkäten. Frågorna till 

enbart de som haft mentor handlade om i vilken utsträckning de fått stöd av sin mentor i de 

olika aspekterna som rör en lärares arbete. Till ett antal skattningsfrågor fanns öppna frågor 

som fungerade som följdfrågor, där skulle respondenterna svara på vilket sätt de fått detta stöd 

för att vi skulle få en mer nyanserad bild.  

6.3 Genomförande   

Vi utvecklade enkäten enligt beskrivningen ovan. Innan enkäten distribuerades gjordes en 

pilotundersökning för att testa att enkätfrågorna fungerade som tänkt. Vi skickade den till tre 

lärarstudenter samt en lärare med många år i yrket för att få deras åsikter. Enligt Bryman (2018, 

s. 332) är de viktigt att göra en pilotstudie för att försäkra sig om enkätfrågornas pricksäkerhet 

och begriplighet. Man bör undvika att utföra pilotstudien på potentiella respondenter och av 

denna anledning valde vi personer som inte passade urvalet. Efter revidering av enkäten 

delades en länk till enkäten i olika lärargrupper på Facebook. Ett kort missivbrev (se bilaga 2) 

skrevs även för att locka respondenter till att medverka i enkäten. Missivbrev ska enligt Trost 

och Hultåker (2016, s. 146), likna den text som introducerar enkäten, vilket det innehållsligt 

gjorde om än mer personligt för att locka respondenter och väcka intresse. Missivbrevet som 

publicerades i de olika Facebook-grupperna formulerades kort och koncist med en presentation 

av oss som genomför studien, om syftet och yttrande om tacksamhet. Trost och Hultåker (2016, 

ss. 110–112) menar att missivbrevet ska locka men inte vara för långt för eventuella 

respondenterna att läsa. En intresseväckande rubrik kan också vara bra i ett missivbrev. Vi valde 

att rubricera missivbrevet med “Trots lagen - 2 av 3 får ingen mentor” då det troligen engagerar 

respondenterna. Rubriken kommer från en artikel från Skolvärlden publicerad 2021 som 

redovisats ovan.  

Efter några dagar påminde vi medlemmarna i de olika grupperna om enkäten och lade 

upp den en andra gång. I de olika lärargrupperna finns i de flesta fall regelverk för vad som får 

laddas upp på sidan. Vi följde reglerna i de grupper som vi använde oss av. Dessa regelverk 

lästes innan missivbrev och enkät lades ut för att inte orsaka problem för oss eller gruppen. Vi 

valde att stänga enkäten för deltagande då vi fått in 126 svar på grund av studiens tidsramar 

samt av praktiska skäl. Därefter rensade vi bort svar som kom från personer som inte ingick i 

vår valda population, vilket gav 122 slutliga respondenter, samt två frågor som inte ansågs 

behövas för att uppfylla studiens syfte. Svaren på dessa två frågor var  inte så uttömmande som 

vi hoppats på och passade inte in i studiens teman. Slutligen genomförde vi kvantitativa och 

kvalitativa analyser.  
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6.3 Urval 

När enkäten delades i olika Facebookgrupper informerades de presumtiva respondenterna om 

att kravet för att besvara enkäten var att man skulle ha inlett sin läkarkarriär på skola år 2014 

eller senare. Detta är grundat i att lagen om introduktionsperiod infördes detta år. Det mest 

ideala urvalet är enligt Trost och Hultåker (2016, ss. 29–31), en grupp respondenter som ska 

vara representativa för hela populationen och därmed behöver alla respondenter falla inom 

samma ram och uppfylla samma kriterier. Bekvämlighetsurval som detta är, innebär att man 

använder de respondenter som är villiga och kan bidra till studien och att man kan finna 

respondenterna överallt som i detta fall i Facebookgrupper. Av denna anledning är inte detta 

urval nödvändigtvis representativt för Sveriges lärarkår. För att försäkra oss om att endast 

passande lärare deltog i studien inleddes enkäten med en fråga angående vilket år 

respondenterna tagit sin lärarexamen. Efter frågan om examensår frågades respondenterna om 

deras första anställning varade i mer än 30 dagar. Urvalet ska avgränsas till respondenter som 

haft laglig rätt till mentor i sin introduktionsperiod och dessa frågor ska därmed säkerställa 

detta. Av denna anledning får de respondenter som inte haft mentor avsluta enkäten efter de 

besvarat sju frågor och därefter är det enbart frågor till de som haft mentor. Vi efterfrågar endast 

grundskollärare och inte förskollärare eller gymnasielärare även om de också infattas av lagen. 

Anledningen var att vi ville avgränsa någorlunda för att få det lite snävare urvalet. Lärare i 

förskoleklass till årskurs tre är överrepresenterade i studien, se figur 1. Vidare inledde en 

majoritet av respondenterna sin lärarkarriär mellan år 2020–2022. Samtliga respondenter i 

resultatet torde vara berättigade till introduktionsperiod då de uppgett att de haft en anställning 

som varat längre än 30 dagar.  

 

 
Figur 1. Respondenterna fördelade på olika lärarexamina 

 

Tabell 1. Andel av respondenterna som påbörjat läraranställningar under åren 2014-2022 

Åren respondenterna började jobba Andel 

2014 - 2016 17 % 

2017 - 2019 23 % 
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2020 - 2022 60 % 

 

6.4 Bortfall 

Bryman (2018, s. 187) menar att när det florerar många enkäter kan det skapa en 

respondenttrötthet hos de som ser enkäterna eller de som fyller i flera enkäter. Detta kan göra 

att svaren påverkas och detta är en av nackdelarna med att dela ut enkäter på internet och sociala 

medier. . Förmodligen kan detta ha resulterat i ett externt bortfall även i denna studie, då 

potentiella respondenter kanske valt att inte svara på enkäten. Internt bortfall innebär däremot 

de respondenter som fallit bort inom enkäten av olika anledningar (Barmark & Djurfeldt, 2021, 

ss. 73–74). I denna studie togs fyra respondenter bort på grund av att de inte uppfyllde 

urvalskravet då de var gymnasielärare och inte grundskollärare. Vidare finns internt bortfall i 

form av enskilda frågor i enkäten som inte besvarades av alla. På en fråga har en respondent 

svarat att denne började sin lärarkarriär i årskurs ett och inte det årtal den började vilket var det 

som efterfrågades, varför svaret föll bort. Ungefär hälften av de som svarat på de slutna 

frågorna svarade på de öppna frågorna. Detta skulle kunna bero på respondenttrötthet, 

alternativt tidsbrist eller att respondenterna inte visste hur de skulle svara, vilket inte går att 

veta säkert i efterhand men är en trolig anledning. De öppna frågorna fick dock ett tillräckligt 

antal svar för att meningsfulla analyser skulle kunna göras. 

6.5 Databearbetning och analysmetod  

Denna studie innehåller både kvantitativa och kvalitativa data eftersom enkäten innehöll både 

slutna frågor i form av skattningsfrågor samt öppna frågor. Analysen har därmed delats upp i 

två delar, varav den ena är kvantitativ och den andra kvalitativ. De aspekter av läraryrket som 

styrt utformningen av enkäten används även för att strukturera redovisningen av resultatet. 

Dessa teman är Undervisning, Elever, Socialt samt Professionell utveckling.  

Den första delen av resultatredovisningen och analysen är kvantitativ där de slutna 

skattningsfrågorna redovisas i form av en bivariat analys för att få syn på samband mellan det 

behov som lärarna har haft och det stöd de faktiskt fick. Denna typ av analys är passande då 

man ska undersöka om det finns en korrelation mellan två variabler (Bryman, 2018, s. 416). 

För att göra detta användes Excel som programvara för att först koda om skattningssvaren på 

frågorna om vilket stöd respondenterna fick från text till siffrorna 1–5 för att få två kvantitativa 

variabler. Alltså gjordes skattningssvaren Inget stöd alls till Stöd i mycket stor utsträckning om 

till siffrorna 1–5. Inför uträkningen av korrelationen skapades därefter summaindex av de 

variabler som ingick i respektive tema. Med andra ord räknades summan av svaren på frågor 

inom samma tema ut, exempelvis räknades summan ur båda frågorna inom temat 

dokumentation ut. Då vi enbart hade en variabel från svaren om behov av stöd behövde även 

svaren om stödet de fick vara i form av en variabel, istället för två. Indexen är på 

intervallskalenivå, till skillnad från de enskilda variablerna som är på ordinalskalenivå, och det 

blir därmed möjligt att räkna korrelationer. Därefter skapades spridningsdiagram mellan två 

index i taget för att få en bättre bild av samband. I den kvantitativa analysen har även i vissa 

fall en univariat, deskriptiv analys genomförts. Resultatet redovisas då framförallt i form av 

olika typer av diagram, både cirkel- och stapeldiagram eftersom dessa är mest passande och 
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lättast då man hanterar ordinal- och nominalvariabler såsom i denna studie (ibid., s. 411). De 

cirkel- och stapeldiagram som används innehåller antingen procentenheter eller antal 

respondenter för de olika svaren.  

Den andra, kvalitativa delen består av en tematisk analys av de öppna frågorna. Den 

typ av kategorisering som skett i analysen är induktiv, vilket innebär att vi har utgått från de 

valda teoretiska begreppen och sedan sökt efter gemensamma nämnare i svaren för att dra 

slutsatser i resultatet. Tematisk analys är en vanlig analysmetod vid kvalitativa undersökningar 

och i denna studie följdes fyra av de sex steg som presenteras av Bryman (2018, ss. 707–708) 

för att göra analysen så korrekt som möjligt. Dessa steg består av att läsa igenom, koda genom 

att finna gemensamma drag, till exempel ord och begrepp. Dessa fördelas sedan i 

överkategorier för att slutligen sätta namn på kategorierna och undersöka om dessa har några 

kopplingar mellan sig. I denna studie följdes dessa steg genom att vi först började läsa de öppna 

enkätsvaren två gånger för att sedan börja kodas. Vid kodning hade vi de teoretiska begreppen 

samt de förbestämda temana som utgångspunkt. Svaren på de öppna frågorna handlade 

framförallt om på vilka sätt de nya lärarna hade fått stöd. Kodningen gjordes genom att 

färgmarkera de svar som hade gemensamma nämnare, till exempel samtal, diskussion vilket vi 

kategoriserade som väglett deltagande eller scaffolding. Frågan som handlar om vilka slags 

föräldrakontakter man behövt stöd i kodades efter vilka typer av föräldrakontakter lärarna hade 

svarat på, där färgmarkerades också gemensamma nämnare i samma färg och utgjorde därmed 

en kategori. Även frågorna om professionell utveckling samt de två öppna frågorna till de lärare 

som inte haft mentor, färgmarkerades och kategoriserades på samma sätt men utifrån 

gemensamma nämnare i just dessa svar. För att minnas tankegångarna vid kodningen fördes 

anteckningar under processen. Därefter undersöktes om några gemensamma nämnare fanns 

mellan de olika kategorierna. För att säkerställa en kodaröverenstämmelse jämfördes 

kodningarna efter att först ha utförts på varsitt håll. 

6.6 Arbetsfördelning 

Arbetsprocessen har i det stora hela utförts gemensamt men har i viss mån delats upp mellan 

oss. De delar som varit uppdelade är bakgrunden och tidigare forskning där vi skrivit ungefär 

hälften var. Metodavsnittet delades upp som så att Petra skrev delavsnitten metod för 

datainsamling, genomförande, urval och bortfall. Cecilia skrev delavsnitten om 

databearbetning och analysmetod, validitet och reliabilitet och etiska principer. Resterande 

skrevs gemensamt. Litteratursökning samt -läsning, kodning och analys av resultat har utförts 

och skrivits i samarbete. Det sista som gjorts separat är diskussionsavsnittet där vi skrivit en 

underrubrik var. Vi tar ett gemensamt ansvar för hela självständiga arbetet och har korrekturläst 

texten för att kunna stå bakom alla dess delar.   

6.7 Reflektion över metoden 

Efter genomförda enkäter upplevdes insamlingsmetoden som adekvat för syftet då vi fick svar 

på lärarnas uppfattningar av behov av stöd samt i vilken utsträckning de fick det, samt vilket 

stöd de fick. Dessutom är lärare i förskoleklass till årskurs tre överrepresenterade, vilket kan 

bero på att vi som genomfört studien främst är med i Facebookgrupper som är riktade till den 
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gruppen av lärare. Detta behöver dock inte påverka resultatet i stort, men det vore intressant att 

få ett mer nyanserat resultat ur det perspektivet.  

En av de svårigheter som finns med enkäter är dels att respondenterna kan tolka 

frågorna på olika sätt, men också att svaren kan vara svåra för oss att tolka i vissa fall. Vid 

otydliga eller irrelevanta svar blir det ytterligare bortfall ur resultatet. Ur denna synvinkel hade 

intervjuer, som komplement, varit önskvärda. Det hade även varit intressant att få ta del av 

lärarnas upplevelser och åsikter mer ingående, vilket också är en nackdel med just enkäter och 

kvantitativ forskning. I det fallet hade intervjuer varit ett bra sätt att komplettera denna studie 

med, men på grund av studiens ramar avgränsades datainsamlingen till en enkät med 

skattningsfrågor samt öppna frågor som bidrar med att nyansera och fördjupa svaren. Slutligen 

så finns en medvetenhet angående att teorin inte är den mest adekvata vid kvantitativ forskning. 

Sociokulturellt perspektiv passar dock  vid kvalitativ forskning  och då denna studie handlar 

till stor del om ett socialt samspel med andra ansåg vi att det var den teori som passade temat 

bäst.  

6.8 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att det som är avsett att mätas också mäts, att det som mäts är giltigt (Trost & 

Hultåker, 2016, s. 62). Om det förekommer missuppfattningar av frågorna som ställs så 

resulterar det i både låg reliabilitet och validitet. I denna studie har både handledare granskat 

enkätfrågorna samt pilotenkäter skickats ut för att säkerställa att frågorna är lätta att förstå och 

att enkäten i helhet kan ge det resultat som krävs för att uppfylla syftet och besvara 

forskningsfrågorna. Detta innebär att studiens begreppsvaliditeten antas vara tillfredsställande 

och vi anser att enkäten har fångat det vi har haft för avsikt att mäta. Dock kan man reflektera 

kring vilka respondenterna kan vara och varför de har valt att svara på enkäten, då vi hade ett 

icke-slumpmässigt urval. Möjligtvis kan det vara respondenter som har starka åsikter eller är 

missnöjda med sin introduktionsperiod eller de som inte fick mentor som valt att besvara 

enkäten på grund av just missnöje, vilket i sin tur kan påverka resultatet i studien. 

Konsekvensen kan därmed bli att resultatet inte återspeglar hur verkligheten faktiskt ser ut 

gällande introduktionsperiod och tilldelad mentor. 

Reliabilitet innebär i korta drag att den mätning man gör är tillförlitlig och stabil, med 

andra ord ska samma mätning av resultat kunna göras vid ett annat tillfälle och fortfarande ge 

samma resultat. I denna studie undersöks människors uppfattning om något som redan hänt, 

varför studiens resultat bör peka på samma sak även vid ett annat tillfälle men däremot skulle 

andra informanters svar än de som behandlas här, kunna ge ett annat resultat. Fyra olika 

komponenter ger hög reliabiliteten i en studie, vilka är kongruens, precision, konstans samt 

objektivitet (Trost & Hultåker, 2016, ss. 61–62). Objektivitet är svårt att uppnå helt då det dels 

beror på hur respondenter har tolkat frågorna, samt att vi tolkat de öppna svaren i den 

kvalitativa analysen vilket är svårt att göra på ett helt objektivt vis. I förhållande till den här 

studien så har det i enkäten ställts frågor som undersöker samma sak, nämligen stödet, men då 

i olika aspekter som har att göra med lärares yrkesuppdrag. Med detta, samt de öppna frågorna 

som fördjupar skattningsfrågorna, finns en kongruens i enkätens frågor. Precision handlar om 

enkätens layout, att frågorna är enkla att förstå och lätta att besvara. I enkäten förekommer 

blandade frågor dels skattningsfrågor, dels öppna frågor. Frågornas utformning är snarlika i 
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dessa två olika typer av frågor för att göra det snabbt och enkelt för informanterna att besvara 

dessa. Konstans kan styrkas i denna studie då frågorna ställs om lärarnas uppfattningar om 

något som redan har hänt, varför uppfattningarna och därmed svaren förmodligen inte skulle 

förändras över tid. Ytterligare något som tagits i hänsyn är bedömaröverenstämmelse, vilket 

innebär att bedömare ska tolka exempelvis öppna frågor på samma sätt för att få en hög 

reliabilitet (Bryman, 2018, s. 208). För att säkerställa detta har den tematiska analysen skett 

gemensamt och med överensstämda gränsdragningar vad gäller kategorierna i analysen.  

6.9 Etiska principer 

Följande presenteras de etiska hänsynstaganden som gjorts under studiens gång, framförallt 

vad gäller insamling av datamaterial. Fyra krav som ska beaktas är informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet (Bryman, 2018, ss. 170–171), vilka även är i linje med 

Europeiska unionens dataskyddsförordning (Europeiska kommissionen, 2016), särskilt artikel 

5. I denna studie har informationskravet tagits till hänsyn då missivbrevet (se bilaga 2) 

innehåller studiens syfte och att man är frivillig att delta i studien, samt information om 

hantering av uppgifter efter EU:s dataskyddsförordning. Här tas också upp att informanter har 

rätt att hoppa av studien och i missivbrevet står att informanten när som helst kan få sitt material 

raderat eller behandlingen av uppgifter begränsat. I enkäten inhämtas inga personuppgifter 

vilket kan göra detta svårt, men om informanten till exempel kommer ihåg sina svar skulle 

dessa kunna raderas i efterhand. Vidare har vi tagit hänsyn till samtyckeskravet genom att 

informera om att enkäten är helt frivillig att besvara.   

Konfidentialitetskravet uppfylls automatiskt då inga personuppgifter samlas in, alla 

informanter är därmed anonyma. I denna studie är inte personuppgifter relevanta varför detta 

valdes bort. Det är inte helt ovanligt att just enkäter gör det möjligt för informanter att vara helt 

anonyma men det kan dock försvåra eventuella kontroller av informanterna eller den insamlade 

datan. Ändock förvaras den insamlade datan på ett sådant sätt att det inte går att komma åt utan 

lösenord (Vetenskapsrådet, 2017, ss. 12, 40–41). Om en respondent röjer sin identitet eller 

uttrycker något av känslig karaktär i en av de öppna frågorna avidentifieras denna respondent 

enligt konfidentialitetskravet, genom att vi omkodar svaret och därefter raderar originalet, för 

att ingen annan ska få tag på dessa uppgifter. Nyttjandekravet innebär att uppgifterna enbart 

ska användas till den aktuella forskningen (ibid., s. 14) och därför raderas all insamlade data 

efter godkännande av det självständiga arbetet.  

Vidare är det viktigt att man genom hela studiens presentation är transparent med bland 

annat vilka metoder som använts, vilka motiv bakom metoderna som funnits och vilka 

förutsättningar man har haft. Dessutom bör studien innehålla en transparent diskussion kring 

eventuella felkällor eftersom dessa kan ha påverkat studiens reliabilitet, redovisning av bortfall, 

samt förutsättningar och begränsningar vid presentationen av resultat och slutsatser 

(Vetenskapsrådet, 2017, ss. 25, 28, 53). Detta är något som vi haft i åtanke under hela arbetets 

gång. Viktigt att poängtera är även att flera respondenter uttrycker missnöje över mentorer, 

skolan och skolsystemet och självfallet finns en annan sida av myntet. Denna andra sida är de 

som inte ingår i studiens population och inte blivit erbjudna att delta. Rektorer och mentorers 

version eller bild av situationer framkommer därför inte och studien utgår därmed enbart från 

lärarnas synvinkel. 
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7 Resultat  

Resultatet presenterar data från 122 respondenter, varav 66 respondenter hade haft en tilldelad 

mentor under sin introduktionsperiod och 56 inte hade fått en mentor under sitt första år. Vid 

utformandet av enkäten delades de olika aspekterna in i olika teman som även kopplats till 

teorin. Denna tematisering utgör rubrikerna i detta kapitel. Under avsnitten med temana 

undervisning, elever, socialt samt professionell utveckling utgår data från de lärare som fick en 

mentor under sitt första år. Nedan presenteras resultatet i form av  kvantitativ och kvalitativ 

data. Svaren på främst de slutna frågorna/skattningsfrågorna ämnas besvara de första två 

forskningsfrågorna: Inom vilka aspekter uppfattar de nya lärarna att det haft ett behov av 

mentorsstöd? samt, Inom vilka aspekter av läraryrket uppger lärarna att de har fått adekvat stöd 

av en mentor i enlighet med Skolverkets råd om introduktionsperiod? Svaren på de öppna 

frågorna ämnas besvara den tredje forskningsfrågan: På vilka sätt uppfattar lärarna att de får 

stöd av sin mentor inom olika aspekter av läraryrket? De öppna frågorna har även analyserats 

utifrån det sociokulturella perspektivet.  

 

 
Figur 2. Antalet respondenter som uppgett att de har haft ett behov av en mentor 

 

Resultatet i Figur 2 visar att en övervägande majoritet av respondenterna upplevde att de hade 

haft ett behov av en mentor under sitt första år i yrket. Av alla 122 respondenter var det enbart 

elva som svarade att de antingen inte hade behov av en mentor eller att de inte visste/inte hade 

någon åsikt.  

 

Tabell 2. Respondenternas uppfattningar om behov av stöd inom olika områden 

Område Inget till ganska lite behov Ganska till mycket stort 

behov 

Planering 29% 46% 

Dokumentation 16% 70% 

Bedömning 15% 63% 

Anpassningar efter elevens 

kunskapsnivå 

21% 55% 
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Anpassningar för elever i 

behov av extra anpassningar 

eller särskilt stöd   

14% 71% 

Föräldrakontakt 34% 40% 

Utvecklingssamtal 19% 48% 

Samarbetet med kollegor 37% 20% 

Prioritering vid hög 

arbetsbelastning 

19% 36% 

 

Resultatet i Tabell 2 visar hur stort behov de 122 respondenterna hade av stöd av mentor inom 

de olika aspekterna. De aspekter som flest hade behov av stöd i var dokumentation och 

anpassningar för elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd med 70% respektive 

71%. Även i  aspekterna bedömning och anpassningar efter elevens kunskapsnivå var det över 

50% som svarade att de hade ett ganska till mycket stort behov av stöd. De aspekter som 

respondenterna hade minst behov av stöd inom var samarbetet med kollegor med 37% och 

även föräldrakontakter med 34%. I sin helhet var det fler som hade ganska till mycket stort 

behov i de flesta aspekterna, då med undantag av samarbetet med kollegor. Således kan man 

dra slutsatsen att det främst är de mer praktiska aspekterna, såsom dokumentation, anpassning, 

bedömning etc. som lärarna haft mest behov av stöd i. De mer sociala aspekterna, till exempel 

föräldrakontakter och samarbetet med kollegor behövde inte lika många lärare stöd i.  

 

 
Figur 3. Antalet respondenter som hade en mentor med behörighet i samma ämnen 

 

Av de 122 respondenterna var det 54,10% som hade fått en tilldelad mentor. I Figur 3 visas 

huruvida respondenterna med tilldelad mentor hade  behörighet i samma ämnen som den 

tilldelade mentorn. Majoriteten, med nästan 70% hade en mentor med behörighet i samma 

ämnen medan ungefär 22% inte hade det. Uppemot 9% av respondenterna visste inte vad deras 

mentor hade för behörighet. 
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7.1 Undervisning 

I detta delavsnitt presenteras resultaten som behandlar temat undervisning. I 

undervisningstemat innefattas aspekterna dokumentation, planering och dokumentation. Först 

presenteras två index där behovet av stöd och det stöd lärarna fick av sin mentor ingår för att 

sedan gå in på varje aspekt för sig. 

 

 
Figur 4. Respondenterna upplevde behov av stöd i relation till upplevt stöd som gavs av mentor 

i temat Undervisning 

 

Figur 4 illustrerar det upplevda stöd de nyblivna lärarna fick av sin mentor i relation till det 

upplevda behovet av stöd. Detta är två index där aspekterna planering, dokumentation samt 

bedömning ingår. Korrelationen mellan dessa är 0,31 vilket tyder på ett relativt svagt  samband 

mellan behovet och det stöd som lärarna faktiskt fick. Några enstaka punkter är värda att 

uppmärksamma, till exempel de som punkter som är nere till höger som har haft ett stort behov 

av stöd men inte fick mycket stöd alls. Resultatet pekar på att dessa respondenter kanske inte 

fått det önskvärda stöd de behövt, medan till exempel punkterna som är högt upp till vänster 

har fått väldigt mycket stöd trots att de inte haft ett stort behov. 
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7.1.1 Planering 

 
Figur 5. Stödet respondenterna fick av mentor inom aspekten planering 

 

I Figur 5 har variabler räknats samman, vilka är data från frågorna om lektions- samt 

terminsplanering. Som Figur 5 illustrerar är det cirka 35% av de nyblivna lärarna med tilldelad 

mentor som inte fick stöd vid planering, medan ungefär 24% fick stöd i ganska hög till i mycket 

hög utsträckning. Mer än hälften, ungefär 58% av lärarna ansåg att de inte alls fick stöd eller i 

mycket liten utsträckning. 

46 av 66 respondenter har svarat på frågan angående på vilka sätt mentorn stöttat dem 

gällande planering av undervisning. 18 av respondenterna anger att de inte fått stöd gällande 

planering av undervisning varav en inte hade behov av stöd och en respondent skriver att hen 

enbart fick kritik. Kritiken i detta fall skulle kunna tänkas motverka den identitetsformering 

som Säljö (2015) beskriver. Vidare skriver 18 av dessa  respondenter att de istället fått stöd av 

kollegor och ett resultat är även hur två upplevt att det var tvärtom de själva som handledde 

mentorn och att mentorn lärde sig i och med att de observerade  respondenterna och samtalade 

med dem. “Det var tvärtom jag som hjälpte och handledde min mentor (och förstelärare) 

gällande hennes undervisning samt studier genom lärarlyftet. Jag fick inte ens någon 

introduktion i skolans olika system och informationskanaler, utan botaniserade själv”. En 

majoritet av de som svarade på frågan menade att de fått stödet av mentorn genom samtalet. 

Man tar delvis upp samplanering som ett stöd när de planerat sin undervisning men de flesta 

beskriver hur de på olika sätt fått tips och råd gällande olika områden inom planering. De tips 

och råd som tas upp handlar om konkreta tips på upplägg av lektioner, grovplanering och hur 

tiden ska fördelas över en lektion samt mål “Jag bollade många idéer med min mentor då min 

mentor undervisade i samma årskurs som mig. Min mentor visade hur hon gjorde så jag hade 

alla förutsättningar att välja vilket sätt jag tycker var bäst. Använder fortfarande min mentors 

teknik att planera undervisningen”. Dessutom är det några av respondenterna som svarat hur 

de fått se hur sin mentor gör och ta del av dennes planeringar. Detta går i linje med Lave och 

Wengers tankar om att lärling lär sig av mästare i den rätta miljön och att adepten i dessa fall 

får stöd av den mer erfarne läraren. 
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7.1.2 Dokumentation 

 
Figur 6. Stödet respondenterna fick inom aspekten dokumentation 

 

I Figur 6 har data från frågorna om informell och formell bedömning räknats samman. Figur 6 

visar på att mer än 50% av de nyblivna lärarna antingen fick väldigt lite eller inte stöd alls av 

sina mentorer i aspekten dokumentation. En fjärdedel av lärarna med tilldelad mentor,  25% 

fick stöd med dokumentation i ganska hög och mycket hög utsträckning. Detta resultat går 

också att urskilja i de öppna svaren. 

I den öppna frågan om stöd vid dokumentation svarade 40 respondenter, varav 15 av 

lärarna svarade att de inte fick något stöd av sina mentorer vid dokumentation. Tre svarade  att 

de fått stöd av en annan kollega än mentorn. En respondent beskrev att på hens skola är ”alla 

kollegor hjälpsamma så det är inte endast mentorn som kommer med råd” och en annan skrev 

att ”mentorn satte ihop mig med en annan person på skolan som visade runt mig på 

skolplattformen där man dokumenterar”. Således har stödet inte enbart varit från den tilldelade 

mentorn utan det övriga kollegiet kan vägleda den nya läraren. Ett flertal respondenter menar 

att de blivit visade hur man dokumenterar på skolornas lärportaler eller fått ta del av olika 

mallar, två exempel på detta är respondenterna som beskrev att mentorn ”Visade mig systemet 

där vi lägger in dokumentationen” och ”Visade exempel, läste igenom innan publicering”. 

Andra exempel som kom upp var att man diskuterat eller genomfört dokumentation 

tillsammans med mentorn. Exempelvis beskriver en respondent följande: ”Min mentor visade 

på vilka sidor jag skulle dokumentera och hur det gick till. Ibland lärde vi oss tillsammans.” 

Rogoff menade likt detta hur lärlingen guidas av den mer erfarna läraren vilket han kallade 

väglett deltagande. De olika slags dokumentation som framkom i svaren var 

avstämningsmaterial, bedömningsstöd, lärportaler och plattformar, listor och mallar, IUP 

(individuell utvecklingsplan) och åtgärdsprogram. Detta kan även liknas med scaffolding då 

det krävs stöd tills novisen klarar de olika dokumentationsformerna på egen hand. Därefter kan 

stödet tas bort.  



 

 31 

7.1.3 Bedömning 

 
Figur 7. Stödet respondenterna fick inom aspekten bedömning  

 

I Figur 7 går att utläsa att mindre än hälften, ungefär 47%, inte fick stöd alls eller väldigt lite 

stöd av sina mentorer inom aspekten bedömning. Här fick en större del lärare stöd i hög eller 

mycket hög utsträckning, cirka 33%, vilket kan ses som positivt.  

 Den öppna frågan handlade om på vilka sätt respondenterna fått stöd gällande 

bedömning. 16 respondenter har på olika sätt svarat att de inte fått något stöd av sin mentor 

och några av dessa skriver att kollegor stöttat istället. De flesta av de som beskriver en mentors 

stöd menar att de på olika sätt kommunicerat med sina mentorer om hur de ska arbeta kring 

bedömning. De har även beskrivit att de sambedömt elevernas kunskaper på olika sätt. Ur 

svaren kan man även utläsa att samtalen mestadels handlar om att diskutera och ställa frågor. 

Diskussionerna med mentorerna har handlat om bedömningsstöd/-matriser och 

kartläggningsmaterial. “Vi gick igenom kartläggningsmaterialet tillsammans och samtalade om 

hur eleverna skulle bedömas, även vilka elever som var i behov av anpassade uppgifter och de 

elever som hade så svårt att delta i den ordinarie undervisningen att anpassade uppgifter inte 

var tillräckligt utan specialpedagogiskt stöd var nödvändigt”. Likt citatet har fem respondenter 

skrivit att de arbetat tillsammans med sin mentor samtidigt som mentorn visat hur hen gör. Man 

har då fått observera mentorn och i och med detta lärt sig hur man får syn på kunskaperna. En 

respondent svarar att den fått ta del av ett kartläggningsmaterial.  Även detta går i linje med 

Rogoffs idéer om väglett deltagande när de nya lärarna blir visade olika slags material och hur 

de ska användas. I detta avseende kan även tydas en mästare- och lärlingssituation där den nya 

läraren tar del av den mer erfarna lärarens material och fått diskutera elevers kunskapsnivåer 

och hur de ska bedömas.  

Sammanfattningsvis kan man uttyda att behovet av stöd är relativt stort inom detta 

tema. I alla tre aspekter är det ungefär hälften av respondenterna som fått lite eller inget stöd 

alls av sina mentorer, vilket tolkas som att stödet inte varit adekvat utifrån Skolverkets (2015) 

råd om introduktionsperiod inom dessa aspekter. Några respondenter lyfter att de istället fått 

stöd av andra i kollegiet. De som fått stöd menar att de främst samtalat med mentorn och blivit 

visade olika material eller hur mentorn gör vid olika uppgifter. I linje med det Rogoff och 
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Vygotskij beskriver så anser adepterna som besvarat enkäten att samtalet och diskussionen haft 

en betydande roll för deras utveckling som lärare. Att de fått tillfällen att bolla tankar och 

diskutera problematiska aspekter med sina mentorer verkar vara det som har betytt mest. 

7.2 Elever  

I detta avsnitt presenteras insamlade data från respondenter med tilldelad mentor, som handlar 

om temat elever. I elevtemat innefattas aspekterna gällande stöd gällande anpassningar efter 

elevers olika kunskapsnivåer samt stöd gällande extra anpassningar och särskilt stöd för elever 

i behov av det.   

 

 
Figur 8. Respondenternas upplevda behov av stöd i relation till upplevt stöd de fick inom temat 

elever 

 

I Figur 8 visas två index där aspekterna anpassningar efter elevers olika kunskapsnivåer samt 

elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd ingår. Sambandet mellan det upplevda 

behovet av stöd och det upplevda stöd man fick av sin tilldelade mentor har således undersökts. 

Korrelationen är 0,39 vilket tyder på ett samband som är relativt svagt, men ändock positivt. 

Här ser man att det är flertalet punkter långt ner åt höger, vilket innebär att de haft ett stort 

behov men inte fått särskilt mycket stöd.  



 

 33 

7.2.1 Anpassningar utifrån elevers olika kunskapsnivåer 

 
Figur 9. Stödet respondenterna fick i aspekten anpassningar utifrån elevers olika 

kunskapsnivåer 

 

Figur 9 visar att ungefär 42% av respondenterna med tilldelad mentor fick lite stöd eller inget 

stöd alls inom aspekten Anpassningar utifrån elevers olika kunskapsnivåer. Uppemot 29% 

svarade att de fått stöd i hög till mycket hög utsträckning. Detta resultat går även i linje med de 

öppna svaren där flertalet menar att de inte fått stöd eller fått stöd av andra i kollegiet.  

Respondenterna blev tillfrågade om på vilka sätt som mentorerna stöttat dem gällande 

anpassningar utifrån elevers olika kunskapsnivåer och totalt svarade  43 lärare. 16 av de 

svarande angav att de inte fått stöd gällande anpassningar utifrån elevernas olika 

kunskapsnivåer varav en av dessa istället fått stöd av kollegiet. Av de som fått stöd så beskrev 

18 av dessa att mentorerna stöttat respondenterna genom diskussion och samtal. De har pratat 

om hur man kan gå tillväga och adepterna ska ha fått råd, ventilera tankar och även fått konkreta 

tips. “Kunde vara allt ifrån placeringar i klassrum till material som jag kunde använda för att 

stötta elever på olika sätt oavsett kunskapsnivå”. Det är flera av respondenternas som menar 

att de blivit visade av mentorn hur de ska arbeta i frågan varav en av dessa anger att mentorn 

auskulterat hens lektioner. Vidare är det flera som skriver att de fått ta del av olika slags material 

som finns att tillgå. “Hon tog fram material som hon själv arbetat med och som underlättade 

för mig.” Som Lave och Wenger menade så visar mästaren här lärlingen ett material som kan 

användas som stöd för den nya läraren men som utgår från den erfarnes metoder.  
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7.2.2 Elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd 

 
Figur 10. Stödet respondenterna fick i aspekten elever i behov av extra anpassningar eller 

särskilt stöd 

 

Utifrån Figur 10 kan man utläsa att strax under hälften, cirka 44% av respondenterna med 

tilldelad mentor, inte fick stöd alls eller lite stöd i aspekten elever i behov av extra anpassningar 

eller särskilt stöd medan cirka 30% fick stöd i hög till mycket hög utsträckning. 

På frågan om på vilka sätt lärarna fick stöd av sin mentor kring elever i behov av extra 

anpassningar eller särskilt stöd svarade 39 av respondenterna. Elva av dessa fick inget stöd alls 

av sin mentor och två ansåg att mentorn inte var till hjälp men fick istället stöd av kollegiet. I 

vissa fall fick respondenterna stöd av sin mentor, men framförallt av specialpedagog eller 

speciallärare. Två exempel på detta är ”pratade jag främst om med specialpedagoger på skolan” 

och ”fick dock mest hjälp med detta av specialläraren som ansvarar för detta…”. En respondent 

menar att ”Här fick jag hjälp att skilja på vad som se vad” och det respondenten förmodligen 

syftar på är skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt behov. Dessa kräver olika 

insatser, extra anpassningar kräver till exempel inget åtgärdsprogram och går att ordna relativt 

enkelt i klassrummet och för hela klassen. Särskilt stöd kräver att man gjort ett åtgärdsprogram. 

Två respondenter som fått stöd i detta beskriver att den ena ”Fick vara delaktig i planeringar 

hur man gör det” och den andra beskriver att mentorn ”kunde hjälpa mig att fylla i 

dokumentation och hjälpte mig att ge dem stödet”. Detta går i linje med Vygotskijs teori om 

scaffolding. Inledningsvis får läraren stöttning gällande administrativt arbete men detta tas 

succesivt bort. De olika slags stöd av mentorerna som främst kom upp var i form av 

diskussioner, tips, idéer och förslag på olika anpassningar. Två citat som illustrerar dessa 

former av stöd är mentorn som ”gav förslag på bildstöd, arbetsuppgifter, material” och en annan 

mentor som ”delade egna erfarenheter och gav råd”. 

Avslutningsvis påvisar resultatet inom detta tema att stödet inte har mött behovet, då 

fler än hälften var i stort behov av stöd inom den första aspekten samt mer än 70% inom den 

andra aspekten som handlar om anpassningar för elever i behov av extra anpassningar eller 

särskilt stöd. I diagrammen av hur mycket stöd de fick (se figur 10, 11) inom dessa aspekter 

visar att det var fler respondenter som inte fick stöd eller i låg utsträckning än de som fick stöd 

i hög utsträckning. Det typ av stöd respondenterna främst fick inom detta tema var i form av 
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samtal och diskussioner, genom att vara delaktiga vid olika typer av anpassningar samt blivit 

visade material. Många nämner att de fått stöd av specialpedagog som ä mer kunnig inom 

området. Att få tid att samtala med sin mentor är det stöd som lyfts mest av respondenterna. 

Vygotskij (Säljö, 2015) menade att kommunikation och talet är ett redskap för lärande. 

Mentorerna har i detta fall delat med sig av sina erfarenheter. När den nya läraren börjar sitt 

nya arbete är det denne som skapar relationer med sina elever men ändock vill man få stöd 

gällande elevers olikheter och få ventilera olika anpassningar för att hjälpa eleverna. 

Scaffolding var som beskrivet en stöttningsmetod som tas bort successivt med tiden och ju mer 

bekväm en lärare blir med sitt yrke desto mer kan stödet tas bort. Rogoff (1995) menade även 

att det krävs ett engagemang för att man ska utvecklas. Den nya läraren behöver sätta sig in i 

olika slags anpassningar situerat för att i slutändan kunna klara sig själv. Mentorernas 

erfarenheter förmedlades till adepten i samtalen och i mötena har adepterna fått ta del av den 

mer erfarna lärarens material och tips. Detta går i linje med det Lave och Wenger menar om 

hur lärlingen tar lärdom av sin mästare.  

7.3 Socialt  

I detta avsnitt presenteras data som handlar om det sociala temat. I temat innefattas aspekterna 

gällande föräldrakontakter, förberedelse inför utvecklingssamtal och kollegiet. Båda 

aspekterna analyseras tillsammans i slutet av avsnittet. 

 

 
Figur 11. Respondenternas upplevde behov av stöd i relation till upplevt stöd de fick inom 

temat socialt 

 

I dessa tre aspekter, föräldrakontakt, förberedelse inför utvecklingssamtal samt bli en del av 

kollegiet, var behovet av stöd lägst hos respondenterna, och då särskilt i samarbetet med 

kollegorna. Figur 11 visar två index nämligen behovet av stöd och de stöd man fick, där dessa 

aspekter inkluderats. Korrelationen mellan behov av stöd och det stöd lärarna fick är 0,34 vilket 

är ett relativt svagt samband. Respondenterna fick, jämförelsevis med andra teman, inte heller 

särskilt mycket stöd av sina mentorer i dessa två aspekter. Möjligtvis kan det låga behovet av 

stöd vara förklaringen till det låga stödet, dock är sambandet relativt svagt. 
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7.3.1 Föräldrakontakter 

 
Figur 12. Stödet respondenterna fick i aspekten föräldrakontakter 

 

 
Figur 13. Stödet respondenterna fick av mentorn vid förberedelse inför utvecklingssamtal 

 

I Figur 12 kan utläsas att nästintill hälften, 48% av respondenterna, inte fick eller fick väldigt 

lite stöd gällande föräldrakontakter. En fjärdedel av respondenterna svarade att de fick stöd i 

hög till mycket hög utsträckning. Att en stor del fick stöd i låg utsträckning kan förklaras av att 

de helt enkelt inte upplevde ett större behov av det. Dock har några respondenter haft behov 

och också fått stöd, vilket också framgår i svaren på de öppna frågorna.  

Figur 13 visar i vilken utsträckning lärarna fick stöd vid förberedelse inför 

utvecklingssamtal och ungefär 30% menar att de inte fick stöd alls och ungefär 30% fick stöd 

i hög till mycket hög utsträckning. Därmed är det nästintill lika många som fått antingen inget 

stöd eller mycket stöd. I tabell 2 presenteras att ungefär 48% av respondenterna hade ett stort 

behov av stöd vid utvecklingssamtal och därmed visar resultatet att stödet respondenterna fått 

inte har mött behovet. 

Frågan om föräldrakontakter handlade om vid vilka föräldrakontakter de nyblivna 

lärarna ansett att de har behövt stöd. Denna fråga hade 39 svar från respondenterna varav en 



 

 37 

respondent beskrev att hen inte behövde stöd i detta och en annan fick hjälp av ledningen 

istället. Två av respondenterna beskrev att de hade behövt stöd i kontakt med vårdnadshavare 

men inte fick det. En menar att hen behövt stödet ”främst vid situationer som uppstod där jag 

inte riktigt visste hur jag skulle formulera mig för att göra mig förstådd” och det är flera 

respondenter som beskriver att just formuleringar är det som de behövt bolla med sin mentor. 

Samma respondent som ovan beskriver att föräldrakontakt vid elevkonflikter ”kan vara ett 

väldigt känsligt samtal så därför känns det viktigt att inte säga fel saker utan fokusera på det 

som hände och hur vi går vidare”. En annan respondent beskriver att det hen behövt stöd i 

gällande föräldrakontakter är när det kommer till ”Elever med svårigheter. Hur man lägger 

fram saker på ett förstående sätt”. En nybliven lärare behövde främst stöd då man behöver 

kontakta vårdnadshavare då socialtjänsten var inblandad.  

Sammanfattningsvis behövde de nya lärarna stöd vid föräldrakontakter när det skett 

konflikter mellan elever, när det gällde elever med särskilda behov och när det behövde ringas 

samtal av känslig karaktär. Några av respondenterna beskrev att de behövde stöd inför 

föräldramöten och utvecklingssamtal eller när information skulle skickas ut till föräldrarna. 

Respondenterna beskrev att det fått stöd främst genom diskussion, tips eller genom att läsa mejl 

tillsammans.   

7.3.2 Bli en del av kollegiet 

 
Figur 14. Stödet respondenterna fick i aspekten bli en del av kollegiet  

 

Figur 14 visar att mer än hälften, cirka 56% av respondenterna svarade att de inte fått stöd alls 

eller i låg utsträckning av sina mentorer när det kom till att bli en del av kollegiet. Att en så stor 

del av respondenterna inte fick särskilt mycket stöd i denna aspekt kan möjligtvis förklaras av 

att de helt enkelt inte hade behov av stöd i detta (se Tabell 2). 

På frågan som handlade om hur mentorerna hade stöttat adepterna gällande att bli en 

del av kollegiet svarade 34 stycken. Av respondenterna var det nio stycken som svarade att 

mentorn inte stöttat dem att bli en del av kollegiet.  Fortsättningsvis var det tolv respondenter 

som inte kände ett behov av stöttas in i kollegiet och av dessa är det några som skrivit att det 

var de själva som tog kontakt eller att kollegiet var välkomnande. Elva stycken av de som 

upplevde att de behövde stöd menar att de fått det av mentorerna. Respondenterna svarar att 
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mentorerna “fått med mig på aktiviteter” och “bjudit med”. I och med att denna aspekt 

hanterades mest på egen hand av respondenterna kan detta förklaras med att läraridentiteten är 

trygg i detta område i linje med det Säljö (2015) beskrev om att identitet. Denna stärks när 

läraren står mer på egna ben efter att ha utfört processen själv.  

För att sammanfatta pekar resultatet på att flertalet respondenter inte hade ett behov av 

stöd inom detta tema, med ett visst undantag från aspekten utvecklingssamtal där 

respondenternas behov var något högre. Stödet de fick var således ganska lågt i alla tre aspekter, 

vilket kan förklaras av det låga behovet. Stödet kan i de fallen anses vara adekvat i och med att 

stödet skall utgå från den nya lärarens behov.  Det framgår att respondenterna främst behövt 

stöd inom föräldrakontakter som har att göra med svåra eller känsliga situationer samt vid 

förberedelse av utvecklingssamtal. Det har främst gällt stöd med hur man ska formulera sig i 

olika sammanhang, till exempel vid mail eller föräldrakontakter. Rogoff (1995) benämnde detta 

som väglett deltagande. Det är den nya läraren som skall ha kontakten med föräldern men får 

med en mer erfaren lärare ventilera tankar och får då stöd. Man kan också tolka detta stöd som 

scaffolding, dessa begrepp går in i varandra men scaffolding innebär också att stödet tas bort 

efter en tid vilket det troligen görs när den nya läraren fått mer erfarenhet. Aspekten som 

handlade om att bli en del av kollegiet hade respondenterna minst behov av stöd i, men de som 

fick stöd i detta fick det genom att bli med- och inbjudna i olika sammanhang. I de öppna 

frågorna går att tyda hur mentorerna som stöttat respondenterna inom de sociala aspekterna 

guidat och bjudit med dem till exempelvis lärarrummet men de flesta har dock ansett att de 

kunnat socialisera med kollegor på eget bevåg. 

7.4 Professionell utveckling  

Detta tema handlar om professionell utveckling och handlar om stödet respondenterna fått vid 

hög arbetsbelastning samt för deras professionella utveckling. Temat ska ses som en helhet och 

slutsats av alla ovanstående teman.  

7.4.1 Prioritering vid hög arbetsbelastning  

 
Figur 15. Andel respondenter som fick stöd att prioritera vid hög arbetsbelastning 
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Figur 15 visar om lärarna har fått stöd av sin tilldelade mentor vid prioritering vid hög 

arbetsbelastning. Här fick nästintill hälften, ca 46%, inget stöd alls medan en fjärdedel fick stöd 

vid denna aspekt.  

 På den öppna frågan om på vilka sätt respondenterna fått stöd av sin mentor att 

prioritera sina arbetsuppgifter under perioder med hög arbetsbelastning. Totalt svarade 31 

respondenter på frågan. Nästan hälften uppgav att mentorerna genom samtal och 

kommunikation givit råd och tips gällande prioriteringar av olika slag. Några av dessa beskriver 

olika konkreta exempel såsom att mentorerna utfört delar av bedömningsstödet och rättning, 

man har fått konkreta prioriteringstips. Mentorns stöd har handlat om hur man konkret får ner 

arbetsbördan genom att prioritera det som är viktigast samt att en beskriver hur mentorn hjälpt 

hen att inte överskrida sina arbetstimmar “Min mentor har varit väldigt noga med att de 

arbetstimmar man har i veckan ska man inte överskrida. Hon har även gett tips på exempelvis 

fasta saker vi gör under dagarna, exempelvis att vi alltid arbetar med Grej of the day varje 

onsdag”. Likt vid aspekterna ovan kan stödet lärarna fått liknas till de stöd som Lave och 

Wenger samt Rogoff beskrivit. Mentorn likt mästaren fanns som stöd till den nya läraren och 

vägledde hen i dennes proximala utvecklingszon genom scaffolding utifrån att mentorn har 

mer erfarenhet. Vidare är det sju respondenter som upplever att de inte fått stöd alls och några 

av dessa förtydligar att de är missnöjda med stödet i frågan, En av dessa sju respondenter hade 

inte ett behov av stöd och därför uteblev det. Ett fåtal av respondenterna har däremot blivit 

hänvisade till andra kollegor, rektor eller fackombud för stöd vid hög arbetsbelastning. 

Slutligen har tre respondenter beskrivit att de har delat upp arbetsuppgifter mellan sig och 

mentor och ibland har även mentorn tagit över delar av arbetsbördan enligt en respondent. Den 

professionella utvecklingen anser vi mynnar ut i en läraridentitet desto mer den stärks och i 

samstämmighet med det Säljö beskriver om identitetsformering stärks identiteten i och med 

den medvetna processen som sker i utvecklingen. Stödet har inte bara varit av mentorn utan 

även av kollegiet vilket inte spelar så stor roll när det gäller att bygga yrkesidentitet.  

7.4.2 Professionell utveckling   

 
Figur 16. Stödet respondenterna fick i aspekten professionell utveckling  
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Figur 17. Respondenternas uppfattning om hur ofta de fick stöd av mentorn  

 

Figur 16 visar i vilken utsträckning lärarna ansåg att de fick stöd av sin tilldelade mentor i sin 

professionella utveckling. De som ansåg att de fått stöd i hög till mycket hög utsträckning var 

ungefär 43% medan de som ansåg att de inte fått stöd alls eller i låg utsträckning var cirka 45%. 

Således är det relativt jämnt mellan dessa två grupper inom denna aspekt.  

Figur 17 visar på hur ofta respondenterna fick stöd av sina mentorer. Sammanlagt fick 

40% av de nya lärarna stöd minst en gång i veckan till flera gånger i veckan medan cirka 28% 

fick stöd minst en gång under terminen eller ännu mer sällan. I jämförelse med Tabell 1, där 

48% var i ett stort behov av stöd, kan utläsas att stödet de nya lärarna fick inte möter behovet. 

Frågan om på vilka sätt lärarna upplever att deras mentor varit ett stöd i deras 

professionella utveckling under introduktionsperioden svarade 36 respondenter. Nio av dessa 

svarade att de inte fått hjälp alls, varav en av dessa lyfter att det bristande stödet från mentorn 

berodde på tidsbrist men att hen däremot fick gott stöd av sitt arbetslag. I några få svar beskrivs 

att de nya lärarna upplevde att deras mentorer antingen slutade fungera som ett stöd efter en tid 

och lät de nyblivna lärarna klara sig på egen hand eller helt enkelt inte var särskilt snäll mot 

den nyanställde. Några få lyfter att de fått mycket stöd av andra kollegor utöver sin mentor. 

Flertalet av respondenterna lyfter dock att de fått ett gott stöd i sin professionella utveckling. 

De menar att de kände en trygghet till sin mentor, att mentorn var ett bra bollplank och att inga 

frågor var för dumma. Exempelvis beskriver två respondenter att mentorn var ”en trygghet som 

sparade mycket oro och mycket onödiga små misstag som man som nyexad nog hade tagit hårt 

och personligt,” och en annan fick stöd med ”Att sätta gränser, vara lite "tuff" och tänka att det 

där löser sig även om inte jag är på plats”. Stödstrukturer som gynnade ledarskapet var att lyfta 

bra saker den nyblivna läraren gjort vilket gav ett bättre självförtroende. En beskriver 

exempelvis att mentorn gett ”Mycket stöttning, talat om att man gör ett bra jobb så man fick 

självförtroende”. En respondent beskrev att hen fick ”tips på utvecklingspotential, olika typer 

av utvecklingsgrupper på skolan”. Respondenterna kommenterar bland annat olika sätt de fått 

stöd på av mentorn, dels genom diskussioner, tips och råd men också helt enkelt genom att 

mentorn funnits till hands vid behov. Exempelvis beskriver en att ”Jag har fått mycket stöd, 

alltid kunnat vända mig till henne och hon har alltid hjälpt mig”. En lärare beskriver att hen fått 

stöd från sin mentor men hade ”önskat få ett startpaket” om hur man gör planeringar, 
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bedömning etc. och fortsätter: ”De delarna var på tok för svaga på min lärarutbildning”. 

Slutligen är det en nybliven lärare som fått stöd som beskriver att det underlättade det övriga 

lärararbetet: ”När jag fick stöd med att arbeta mig igenom mycket av de jobbiga som var väldigt 

tidskrävande fanns det mer tid till lektionsplaneringar och det vardagliga arbetet”. 

Avslutningsvis kan uttydas att stödet för den professionella utvecklingen delvis varit 

adekvat, nästan lika många av respondenterna svarade att de antingen fått stöd i liten 

utsträckning eller inget stöd respektive i hög till mycket hög utsträckning. För de som fick stöd 

inom detta tog upp att mentorn varit en trygghet, givit uppmuntran och råd som lett till ökat 

självförtroende. Andra har bara haft mentorsstöd tillfälligt i början av sin introduktionsperiod 

och andra har fått stöd av sina kollegor. Stödet i form av scaffolding har delvis varit hur man 

prioriterat sitt arbete men det tas även upp hur man som lärare inte ska arbeta mer än sina 

arbetstimmar. Mentorerna har stöttat för att den nya läraren ska ges förutsättningar för att 

hantera sin arbetssituation vid hög arbetsbelastning. I ett situerat lärande behöver den som lär 

sig få arbeta sig fram till ett arbetssätt som fungerar menar Säljö (2015). Vidare stärks 

identiteten genom att få medverka i sin egen utveckling i läraryrket och få känna att hen klarar 

av saker. Det var jämnt mellan de olika svaren gällande i vilken utsträckning de hade fått stöd 

av mentor i den professionella utvecklingen och svaren handlar mycket om hur stödet även 

kommit från kollegiet. Detta går även i linje med Rogoffs begrepp väglett deltagande. Ett 

socialt sampel och även att utvecklas professionellt kräver ett visst engagemang och kommer 

inte av sig självt. Rogoff (1995) menade att kollegor kunde vara till hjälp vid lärande och 

utveckling och av resultatet kan utläsas att flera respondenter har nyttjat kollegiet för att komma 

framåt i sitt lärande. 

7.5 De som inte fick mentor 

45,9%, alltså 56 av samtliga 122 respondenter, svarar att de inte fått en mentor under sitt första 

år som anställd trots att de varit berättigade detta (se figur 18). För att följa upp detta frågades 

både varför de inte fått mentor och om de istället fått informellt stöd av någon eller några ur 

kollegiet. Svaren är från ett adeptperspektiv vilket innebär att vi inte kan veta de faktiska 

anledningarna till ett uteblivet mentorskap.  

 

  
Figur 18. Andel respondenter som fick och inte fick en tilldelad mentor  
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7.5.1 Vad berodde det på?  

En av de frågorna som var riktad till de som inte hade haft mentor handlade om vad 

respondenterna trodde att detta kan ha berott på. På denna fråga inkom 55 svar och fem av 

dessa skrev enbart att de inte visste varför de inte fått en mentor. Flera respondenter menade 

att de hade bett om att få en mentor, vissa hade frågat om det flera gånger men ändå inte fått 

någon. En av dessa menar till exempel att detta glömdes bort av ledningen då hen bett om det 

och blivit lovad en mentor vid arbetsintervjun men sedan inte fått en. En annan menar att hen 

fått mentor “på papper” men sedan inte fått något stöd ändå. Det är flera som lyfter att ledningen 

har bristande rutiner gällande introduktionsperioden och många resonerar kring att avsaknaden 

av en mentor beror på resurs- och tidsbrist. Flera beskriver hur de blivit hänvisade till andra 

kollegor och arbetslaget. En respondent beskriver att “denne hade inte fått något officiellt 

ansvar och tid avsatt för att stötta och hjälpa mig.” Andra menar att de har mycket erfarenhet 

från att ha arbetat som obehörig lärare sedan tidigare och här skiljer sig behovet åt. En del av 

dessa har avstått mentor under sin introduktionsperiod medan en annan beskriver att hen 

tidigare har jobbat som outbildad lärare och därför “ansåg min rektor inte att behovet fanns 

även om jag upplevde att jag hade behov”. Hen beskriver att det är en skillnad i både 

undervisningen och framför allt att man har “högre krav på sig själv men också från kollegor 

och vårdnadshavare”. Slutligen är det många av de lärare som inte fått mentor som inte haft 

vetskapen om att de hade rätt till en och därför inte heller bett om en introduktionsperiod med 

tilldelad mentor.   

7.5.2 Informellt stöd av kollegiet  

Ytterligare en fråga var riktad till de som inte haft en mentor, vilken handlade om man istället 

fått något typ av informellt stöd av kollegor. Denna fråga fick 56 svar och åtta av 

respondenterna menar att de inte fick stöd från övriga kollegor. Flera av respondenterna fick 

själva be om stödet från kollegorna men med olika resultat. Några menar att de bad om hjälp 

och råd och också fick detta, medan andra frågade men fick begränsat stöd av kollegorna. En 

respondent beskriver “...de kanske inte alltid hade tid eller kanske inte ville svara på mina 

frågor. Man vill ju inte belasta någon annan som har mycket på jobbet. […]”. Flera av 

respondenterna menar att just tidsbrist bland kollegorna har resulterat i att man inte fått så 

mycket stöd som man kanske hade behövt eller velat ha. Hela 36 respondenter menar ändå att 

de fått någon typ av stöd av kollegiet och nämner både arbetslag, närmsta kollega, 

fritidspedagoger, speciallärare eller –pedagog eller rektor. En beskriver att hen “Har haft 

fantastiska kollegor som hjälpt mig i mån av tid.” medan en annan skriver “...har haft flera 

kollegor som jag har kunnat fråga om råd. Har även använt min chef som bollplank...”. Många 

respondenter har således fått stöd av kollegor i mycket olika utsträckning, flera nämner just att 

det är i mån av tid man fått stöd. Enligt Säljö så behövde det inte vara en specifik person som 

stöttade novisen mot en yrkesidentitet utan kollegor av alla slag kan vara lika gott stöd. I svaren 

förekommer även beskrivningar av på vilka sätt man fått stöd av kollegor och där identifieras 

framförallt diskussioner, samplaneringar och att ha blivit visad skolans digitala plattformar. 

Fyra respondenter menar att de upplevde att det fanns förväntningar på dem att de skulle kunna 

allt på egen hand och helt enkelt fick göra som så. Två exempel på detta är svaren “Jag fick 

söka upp allt själv. Kollade bland filmer om hur vår lärplattform fungerade på eget bevåg” och 
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“Jag kände att det förväntades att jag hade koll och visste vad som skulle göras och hur det 

skulle göras, tycker inte man hade i åtanke att jag var ny som lärare och på arbetsplatsen”.  

Avslutningsvis är de som inte fick en mentor nästan hälften av alla respondenter, vilket inte 

kan anses som att de getts ett adekvat stöd under sitt första år i yrket. Vad detta berodde på var 

enligt respondenterna, brister hos ledningen, ovetskap om sina rättigheter, att de helt enkelt har 

avstått eller att de blivit hänvisade till arbetslag och kollegor. Det stöd somliga respondenter 

fick av sitt kollegium var att få svar på råd trots att det fanns en tidsbrist hos vissa kollegor. En 

del respondenter upplevde även att de hade höga förväntningar och därmed en press på sig, 

trots bristande erfarenhet. 
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8  Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultaten i förhållande till studiens litteraturöversikt.  Resultaten 

diskuteras i enlighet med forskningsfrågorna. Vad adekvat stöd innebär tas framförallt upp i 

Skolverkets (2015) råd om introduktionsperioden och hela studien har grundat sig i detta 

dokument med tanke på att det är där mentorns uppdrag beskrivs. Exempelvis innebär ett 

adekvat stöd att man har liknande behörighet, att man fått stöd i sin professionella utveckling, 

samt stöd i olika aspekter som till exempel undervisning, planering, dokumentation etc. Data 

som framkommit kan vara hårt kritiserande gentemot mentorerna som inte deltagit i studien. 

Vi kan inte veta vad som ligger bakom åsikterna och därmed vill vi påminna om att det finns 

två sidor av ett mynt. 

I resultatet framkommer att behovet av stöd varit mycket olika bland respondenterna 

och även det givna stödet är i stor del olika. De aspekter som lärarna haft störst behov av stöd 

inom är dokumentation, bedömning och anpassningar för elever i behov av extra anpassningar 

eller särskilt stöd. I flera aspekter har lärarna inte fått adekvat stöd i jämförelse med Skolverkets 

(2015) råd om introduktionsperioden. Det är exempelvis många nya lärare som fått en tilldelad 

mentor men som ansett att de inte fått ett tillräckligt stöd. Andra respondenterna förklarar att 

deras mentorer har visat och berättat hur de på bästa sätt kunde utforma sin undervisning och 

fick därmed stöttning i sin professionella utveckling. Det framgår även att uppemot 70% av 

respondenterna hade en mentor med behörighet i samma ämnen, vilket var någorlunda positivt 

att det var så pass många. Ungefär 22% hade inte det, vilket är en relativt hög siffra med tanke 

på att detta är något som Skolverket framhäver ska göras om möjligt, vilket även LoCasale-

Crouch et al. (2012) menar är gynnsamt för en lyckad introduktionsperiod för den nya läraren. 

I temat undervisning var sambandet mellan behovet och det stöd som respondenterna 

fick inte särskilt högt. Om man ser till diagrammen under temat kan man uttyda att ett flertal 

respondenter inte fick särskilt mycket stöd av sina mentorer inom kategorierna planering och 

dokumentation, medan de inom bedömning fick något mer stöd. I de öppna svaren i aspekten 

bedömning framgår att flertalet nya lärare har genomfört sambedömningar tillsammans med 

sin mentor eller andra kollegor, vilket kan vara anledningen till att stödet varit något högre 

inom den aspekten. Dessa administrativa aspekter möter således inte Skolverkets råd och inte 

heller om man ser till behovsresultatet gällande dokumentation och bedömning. Morberg 

(2012) och Vonk (1993) menar att planering är ett stressigt område för nyblivna lärare, vilket 

till viss del även syns i denna studies resultat om man ser till respondenternas behov. Dock har 

respondenterna jämfört med behovet inom andra aspekter inte ett särskilt stort behov av stöd i 

just planering (se Tabell 2). Detta kan förstås bero på vilken typ av lärarutbildning man gått 

och vilken typ av kursinnehåll den bestått av. I Morbergs (2012) studie såg man hur nya lärare 

kunde känna stor press i aspekter likt planering då det är av mer praktisk karaktär som kräver 

erfarenhet. I resultatet för denna studie framhävde respondenter att de fått stöd i form av att 

samtala, bolla tankar och idéer med den mer erfarna mentorn eller att mentorn visat sina egna 

planeringar och dylikt, men dock inte i lika stor utsträckning som de hade behov av stöd i 

planeringsaspekten. Vidare har man även arbetat med samplanering inom kollegiet vilket även 

det stöttat de nya lärarna. Shanks och Robson (2012) påtalar samplanering som ett sätt att stötta 

lärare i deras professionella utveckling, vilket går i linje med resultatet i denna studie. 
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I temat elever framgår att ungefär hälften av respondenterna inte fått stöd alls eller 

enbart lite stöd av sina mentorer gällande anpassningar utifrån elevers kunskaper eller elever i 

behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Utifrån respondenternas svar för detta tema är 

sambandet mellan behov och det stöd som mottagits relativt lågt. Att få stöd i aspekter som 

detta tema innehåller tas upp som relevant av Vonk (1993) som menar att det är ett område som 

nya lärare ofta finner problematiskt och även Morberg (2012) och Murphy, Merseth och Moray 

(1990) poängterar liknande svårigheter och behov. Att bara 30% av respondenterna ansåg att 

de fått det stöd de behövt inom aspekten är således negativt, särskilt om man sätter resultatet i 

ljuset av Skolverkets (2015) råd om introduktionsperioden. Enbart en respondent tar upp att 

hen blivit auskulterad av sin mentor, alltså att mentorn observerat när den nya läraren 

undervisar. Att det är så få som tar upp auskultation som stöd kan bero på att mentorer inte har 

tilldelad tid till detta vilket är beklagligt då Shanks och Robson (2012) understryker att en 

majoritet av deras respondenter tog lärdom och utvecklades genom att få auskultera andra 

lärare.  

Temat socialt handlar om föräldrakontakter, förberedelse inför utvecklingssamtal och 

att bli en del av kollegiet och behovet ser olika ut i dessa tre kategorier. En stor del av 

respondenterna ansåg inte att de behövde stöd i samarbete med kollegor. Vid föräldrakontakter 

och utvecklingssamtal visar dock resultatet på att något fler var i behov av stöd. De sociala 

aspekterna, och då särskilt samarbetet med kollegor, är de enda aspekterna där stödet 

någorlunda möter respondenternas behov. Flera respondenter beskriver att de tar stöd från 

övriga kollegor, dock kunde det kännas påträngande att fråga kollegor som redan hade mycket 

att göra. Morbergs (2012) studie går i linje med detta och där upplevde adepter det som 

obekvämt att be kollegor om stöd medan man i denna studie ofta tar upp kollegiet som en 

hjälpande faktor under introduktionsperioden. Liknande fenomen tas även upp i artikeln med 

den intervjuade läraren i inledningskapitlet (Hedman, 2019a). Ändock är det flertalet som 

ansett att kollegiet som en hjälpande faktor och ett gott stöd som substitut eller komplement till 

mentorns stöd. Kutsyuruba, Godden och Bosica (2019) hävdar att relationer inom kollegiet är 

värdefullt och skapar trygghet för en adept och Shanks och Robsons (2012) beskrev att 

kollegorna kunde bidra med lika mycket stöd som en mentor.  

Professionell utveckling var ett tema som summerade alla de aspekter som ingår i en 

lärares arbete. Därför avslutades enkäten med en fråga om detta som en slags 

helhetsbedömning. Bakgrunden till denna fråga är att Skolverket (2015) menar att mentorn ska 

bidra till att den nya läraren utvecklas yrkesmässigt. Här är det nästintill lika stor andel av 

respondenterna som menar att de inte fått stöd eller fått väldigt lite stöd i detta, som de som fått 

ganska och väldigt mycket stöd. Flera respondenter fick i och med mentorn någon att diskutera 

tankar och idéer med och de fick råd som fört dem framåt i sin utveckling som lärare, vilket 

givit de mer självförtroende. Ett ökat självförtroende inom sin profession menar Renbarger och 

Davis (2019) kan bidra till att lärare stannar i yrket trots att arbetet kan kännas svårt. Hög 

arbetsbelastning kan också vara en orsak till att lärare väljer att lämna yrket men 

respondenterna i denna studie har påtalat att de fått stöd i detta genom att mentorerna visat dem 

hur de ska prioritera sina arbetsuppgifter, vilket troligen kan vara svårt att göra på egen hand i 

början. Mentorerna har även visat sina planeringar och upplägg för att förtydliga för de nya 

lärarna. Shanks och Robson (2012) beskriver i linje med detta att nya lärare kan gynnas av att 

se hur de mer erfarna arbetar och även hur minskad arbetsbelastning kan komma av att de nya 
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lärarna får auskultera deras lektioner och se hur de exempelvis agerar kring eleverna. Slutligen 

visar resultatet att en femtedel av respondenterna tycker sig ha fått stöd av sin mentor flera 

gånger i veckan vilket kan tolkas som adekvat för just dessa. Sparks (2020) betonar exempelvis 

hur viktigt det är att mötena mellan adept och mentor sker regelbundet för att stödet ska bli 

optimalt. Det är svårt att dra en slutsats om stödet för den professionella utvecklingen hos 

respondenterna har varit adekvat, men det framgår att flera ändock fått stöd och även en trygg 

punkt i sammanhanget som den nya arbetsplatsen utgjort. 

Slutligen kan man se i det sista temat som handlar om de som inte fick mentor, vilket 

var nästan hälften av alla respondenter, att det ofta enligt de nya lärarna berodde på ledningen, 

resurs- eller tidsbrist eller helt enkelt att man fått informella mentorer i form av kollegiet. 

Oavsett orsak så är det flera som uppger att de således inte fått stöd från en mentor och därmed 

mästare. De har inte fått den här erfarne personens verktyg och vägledning som man pratar om 

inom det sociokulturella perspektivet. Rogoff (1995) menade dock att vägledning inte behöver 

komma från en specifik person så som en mentor utan att kollegor lika bra kunde vara stöttande 

i utvecklingen. I linje med detta är det flera respondenter som har svarat att de tagit kollegor 

till hjälp eller att det har fallit sig naturligt att man samarbetar exempelvis vid samplanering. 

Det informella stödet av kollegorna verkar ha varit uppskattat under introduktionsåret. 

Respondenterna har fått ställa frågor och diskuterat de olika aspekterna. I den proximala 

utvecklingszonen som vi menar att de nya lärarna befinner sig i har därmed kollegor istället för 

mentor visat hur de arbetar och samtalet kan därmed ses som scaffolding. Dock blir troligen 

identitetsformeringen som Säljö (2015) beskrev påverkad då stödet från en erfaren kollega 

uteblir. Man kan således konstatera att introduktionsperioden för dessa nyblivna lärare, med 

undantag för de som frivilligt avstått mentor, förmodligen inte har varit adekvat utifrån 

Skolverkets föreskrifter samt lagen om introduktionsperiod (SKOLFS 2014:44. SFS 

2010:800). Intressant att påpeka är även att en mycket stor del av de som inte fick mentor 

ändock hade ett behov av det. En tuff start i yrket kan leda till att man inte utvecklas 

professionellt på ett önskvärt sätt och Renbarger och Davis (2019) menar att hinder för den 

professionella utvecklingen kan leda till att man lämnar yrket. Detta problem lyfter även de två 

dåvarande ordförandena för lärarförbundens olika studentföreningar i olika artiklar (Fridell, 

2021. Hedman, 2019c).   

 En del respondenter som inte fått mentor upplever att det ställts höga krav på dem och 

beskriver att mentorsstödet förmodligen uteblivit på grund av tidsbrist. Vidare har 

arbetsbelastningen varit betungande och detta kan ses som bekymmersamt. Man kan anse att 

lärarutbildningen ska ge allt som behövs, men skolans värld är ofta miljö- och situationsbunden 

och därmed går inte allt att lära ut, vilket även Larsson är inne på (Skolvärlden, 2018). Bejerot 

et al. (2018) menar att det ofta är aspekter som handlar om metodik och praktik som de nya 

lärarna saknar efter lärarutbildningen, sådant som kan vara svårt att lära sig teoretiskt. Morberg 

(2012) hävdar att mentorerna i hennes studie ansåg att det är tuffare och mer utmanande att 

vara lärare idag än vad det var förr. Även Lindgren (2013) beskriver att det är svårt att vara ny 

i läraryrket, då det är komplext och att lärare dessutom arbetar med tidsbrist i hög utsträckning. 

Introduktionsperioden är därmed mycket väsentlig då konsekvenserna som ett inadekvat eller 

obefintligt stöd kan resultera i är dels att nya lärare snabbt väljer att byta yrke eller att 

undervisningen och eleverna drabbas. Lärarförbundets (2020) rapport, som gjordes för cirka 2 

år sedan visade att sex av tio lärare inte fick en mentor under sin introduktionsperiod. Denna 
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studie visar att av 122 respondenter så är det nästintill hälften som inte fått en mentor. Eftersom 

en stor del av respondenterna i denna studie har examinerats mellan 2020-2022 (se Tabell 1), 

pekar resultatet på att läget inte har blivit tillräckligt bra, det är fortfarande för många som inte 

får en tilldelad mentor. Därför kan studiens resultat vara relevant för rektorer, huvudmän och 

även lärares fackförbund, men även för lärarstudenter och nyblivna lärare som kan komma att 

behöva be om en mentor. Studiens resultat pekar även på att nyblivna lärare känner ett stort 

behov av stöd i mer praktiska aspekter, vilket lärarutbildare kan tycka är intressant då det kan 

bero på att utbildningen inte har tillräckligt av dessa inslag.  

Trots lagen så finns det uppenbarligen adepter som får klara sig på egen hand när de 

kliver in i sitt nya yrke. Det verkar bero på olika saker. Respondenterna som uttrycker att de 

inte fått en tilldelad mentor på grund av att de själv inte kände behovet har möjligt känt sig så 

pass erfarna från tidigare arbeten att de upplever sig ha den yrkesidentitet som Rogoff (1995) 

beskriver. Det krävs erfarenhet för att känna sig trygg i arbetet och hur dessa respondenter nått 

dit vet vi inte. Sammanfattningsvis är det huvudmannens ansvar att se till att skolledaren 

erbjuder den lagstadgade introduktionsperioden med tilldelad mentor till de nyblivna lärarna, 

men då räcker det inte att enbart göra detta i teorin. Respondenter lyfter att det bristande stödet 

kan ha berott på tidsbrist, varför det vore gynnsamt om både mentor och nybliven lärare fick 

avsatt tid för samtal och reflektion. Skolverkets (2015) råd om introduktionsperiod är just råd 

och därmed tolkningsbart, vilket kan resultera i en förminskad syn på lagen och vara en av 

anledningarna till att den inte följs. Det vore därmed intressant att forska vidare på hur 

mentorskapet och introduktionsperioden tolkas av olika yrkesroller inom skolans värld. Vidare 

vore det intressant att få ökad kunskap även om hur skolledare förehåller sig till detta, samt hur 

mentorer ansett att deras tid som mentor varit och vilka resurser de fått för att kunna fullfölja 

sitt uppdrag. 
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9 Slutsats 

Denna studie har haft till syfte att skapa kunskap om huruvida nyblivna lärare anser att 

mentorns stöttning haft en betydelse för deras professionella utveckling. I resultatet framgår att 

nästan hälften av respondenterna inte haft någon tilldelad mentor, trots lagen om 

introduktionsperiod. Av de respondenter som fick en tilldelad mentor kan man se att en stor del 

i faktum inte fått ett tillräckligt adekvat stöd, om man ska se till de råd som Skolverket gett ut. 

I många av de aspekter som studerats har ett stort antal nya lärare inte fått stöd eller stöd i låg 

utsträckning, trots att det har funnits ett stort behov inom dessa aspekter. Därmed kan man dra 

slutsatsen att även många som fått en tilldelad mentor ändå inte har fått ett adekvat stöd utifrån 

Skolverkets (2015) råd om introduktionsperioden. Det stöd som respondenterna oftast har fått 

har varit genom samtal och genom att ta del av andras material. Respondenterna lyfter även att 

utbyta tankar och idéer som ett vanligt stöd. Ett mindre vanligt stöd har varit auskultation, 

vilket bara  tagits upp enstaka gånger. I en del tidigare studier har dock auskultation tagits upp 

som ett gynnsamt stöd för nya lärare, då det ger möjlighet att ta inspiration av varandra och få 

respons på ens egen undervisning. Således vore det förmodligen gynnsamt om mentorskapet 

innehöll mer av detta typ av stöd. 

  Att lärare byter yrke kan bli en konsekvens av bristfälligt stöd under det första 

året i yrket.  Didaktiska konsekvenser som kan bli en följd av en inadekvat introduktionsperiod 

är kortfattat att  både undervisningen och därmed eleverna drabbas, särskilt under denna första 

tid. Kvaliteten på undervisningen kan bli sämre om en nybliven lärare inte får sin lagstadgade 

mentor. Detta kan resultera i ett sämre mående hos den nya läraren då pressen blir för stor. 

Självfallet är detta något som även påverkar eleverna. Därför är det viktigt att alla som har rätt 

till det får en mentor och att mentorn även får den tid som behövs för att kunna fullfölja sitt 

uppdrag.  
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Bilaga 1 Digital enkät 
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Bilaga 2 Missivbrev  

 

Trots lagen - 2 av 3 får ingen mentor”  

  

Hej! Vi är 2 studenter i slutspurten av vår lärarutbildning och skriver vårt sista självständiga 

arbete innan vi ska ut i arbetslivet. Därför skriver vi om något som vi tycker är väldigt viktigt!  

Vi söker dig som började arbeta som lärare i grundskolan fr.o.m. 2014 då lagen om 

introduktionsperiod infördes. Enligt lagen har du haft rätt till en mentor under perioden.  

Vi vill med denna enkät ta reda på vilket behov du hade av en mentor samt i vilken utsträckning 

du fick stöd av en mentor inom bland annat sociala och administrativa områden. Även du som 

inte fick någon mentor får gärna besvara några frågor i enkäten.  

  

Det tar ca 10 minuter att besvara enkäten! 

Du är helt anonym och inga personuppgifter sparas.  

  

Vi vore oerhört tacksamma om du ville bidra till vår studie. 

/Petra och Cecilia 


